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Pesten, julius 3-án. 1 . II. Félév. 1867. 

TARTALOM: Havi szemle. — Chronostica. — Egy-
házi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

Minden szem Roma és Par is felé fordul, min-
den fül e két hely felé hallgatódzik. A politikai 
nagyságo t az egyházi egyensúlyozza, bogy fölül-
múlja, az u j rendet, melyből az igért boldogságot 
sehogy sem tud ják kisajtolni , az örök, a mindig ó, 
mindig u j rend megszégyeniti , mert ami sz. Péter 
által megíratott, az már az események által véres 
betűkkel is mindig i ra t ik : „quia non est in alio ali-
quo salus." Par isba a föld minden részéről hivták 
nem annyira a jelességet, mintsem a tényleges ha-
talmasságokat : Romában azokat ünneplik* kik szent 
erkölcseik miatt a földnek jelességei, az emberiség 
diszei, boldogítói, az Isten választottai voltak, s 
most az égnek szentei. Par i sba tekintenek az aggódó 
népek, s puszta látványosságon kivül mitsem lát-
nak, szegzik az a j tókra füleiket, de miről folyik a 
beszéd a zárt ajtók megett, senki sem tud j a : mit 
beszélnek Romában, az egész világ hallja, s épen 
azért van Romában a beszéd, hogy mindenki hallja, 
mit cselekesznek, mindenki látja, s azért is tétetik 
minden, hogy a világ lássa. Lucerna ardens in can-
delabro. Annyi fény, amit 19-ik század csak kifejt-
het, Cleopatra, Seniiramis palotái, függő kert jei csak 
á rnyak a tuilleriák, a párisi városházának fénylő 
estélyeihez, Romának komoly méltóságát még sem 
szorítja háttérbe. Par i sba csak a népek tekintenek, 
Roma felé a népek és a fejedelmek. Par i snak képeit, 
a fejedelmek utazásait a népek megfizetik; a romai 
utazás, a romai ünnepek, gazdagí t ják Romának vá-
lasztott népét, de nem szegényitik egy ország népét 
sem. H o g y Parisba zarándokoljanak a fejedelmek, 
a forradalom, a kőmivesség nem akadályozta, mert 
soha nem nyert a kettő nagyobb dicsőséget, mint 
mikor Európának fejedelmei azt mennek megtisz-
telni, aki a forradalomnak gyermeke, a forradalom 

eszméiének v^e tő j e , végrehajtója, a kőmivességnek 
p e d i g ^ l y barátja, hogy ezt állami intézetté emelte, 
állami jogokkal épen akkor szaporitotta, mikor a 
szent-Vincze-társulatot, ennek középponti kormá-
nyában, elfojtotta; de a romai zarándokolást mind a 
forradalom, mind a kőmivesség minden módon aka-
dályozta. A közösen óhajtott békével hivattak, sőt. 
mint az olasz forradalmi király, küldettek a fejedel-
mek Pa r i sba : cholerával, brigantikkal , szervezett 
betöréssel, a pápa közbejött betegségével rémitették 
a világot, hogy a püspökök elmaradjanak. Hanem 
fortis est, u t mors dilectio, dura sicut infernus ejus 
aemulatio; Romában teljesebb, fényesebb, áldáso-
sabb az ünnep, mert mig Par isban a fejedelmek meg-
jelenését elosztották, Romában épen az egyházi fe-
je '.elmek eg-yüttleges megjelenését kivánták, s meg-
nyerték. Akarnának kevésjelentőséget tulajdonitani 
a püspökök összejövetelének a pápa kö rü l ; de ha 
mit sem jelent ezen összejövetel, minek küldték Ga-
ribaldit az esztelen á tkozódásra? Sok jelentőséget 
tulajdonitanak a fejedelmek összejövetelének, mond-
hatnók, részletes, egymás utános congressusának, 
miután a tömöritett congressus oly csúf csütörtököt 
mondott 1863-ban. Mi is sokat tu la jdoní tunk e feje-
delmi' zarándokolásnak, sokat várunk, de rettegve 
várunk, és inkább jósolni szeretnénk belőle. Amit 
kivántak, meglesz; az illegitimitás legyőzi a legiti-
mitást, midőn ez saját jogait maga rakja le. Csak-
hogy itt az a kérdés, mely összejövetelből nyer a 
világ áldást, a romaiból-e, vagy a parisiból? mely 
összejövetel fogja áldással jelezni a korszakot, me-
lyik pedig nyomorral és ja j ja l? melyik összejöve-
telre fognak a népek áldást mondani, melyikről pe-
dig triplex vae, vae ! kiáltozni ? 

Az ellentétek igen élesek. 
A szakadár muszka, a protestáns porosz, a moz-

limek n a g y kalifája, és alkirálya, a japoni pogány 
császár testvére Par i sba siet: a ker. világ egyházi 
fejedelmei pedig Romában Krisz tus Jézus helytar-
tója körül gyülekeztek. Par isban azok voltak és 
lesznek, kiket a meum és tuum mindig megszakaszt, 
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Romában azok vannak, kiknél a rneum tuum, a 
t n u m meum, azért mindig megegyeznek. Akik Pa-
risba mentek, mennek, nem tudják mit akar janak, 
azért mennek, líjpgy egymást kipuhatol ják, amit 
gondolnak, azt ki nem mondják, amit mondanak, 
a r ra komolyan nem gondolnak, „cor machinationi-
bus tegere, sensum verbis velare, quae falsa sunt, 
vera ostendere, quae vera sunt, falsa demonstrare," 
ez a bölcseség, mely őket követi, szinlelés, tettetés 
az ő á rnyaik , csalatás, vagy csalódá%az ő í^eresé-
ge ik : akik Romába mentek, tudják, mit akarnak, 
u g y beszélnek, amint gondolkodnak, egymást előre 
ismerik, szeretik, őszinték, nyi l tak egymás között, 
az egész világ előtt, buzdulnak sz. Péter sírján, az 
állami és társadalmi élet alapigazságait hirdetik : 
quia non est in alio aliquo sa lus ; nec est aliud no-
men, in quo oporteat nos salvos fieri. Nyil t a jak 
Romában, zárt a jak Pa r i sban ; egyetértés Romában, 
egyenetlenség, s ami ennél roszabb, csaló egyesség 
Parisban. Annyi kérelem, annyi fenyegetés, annyi 
hitegetés, hogy az ulemák kalifája az aranyfokról , 
az orthodoxok pápaczárja a jeges tengerről Parisba 
menjen: P iusnak egy óhajtása, t i tkárának egy kör-
irata elegendő volt, hogy az öt világrészről a püs-
pökök összegyülekezzenek. Romában elv képvisel-
tetik, Par isban az elvtelenség, — Romában ami volt, 
ami vau, ami lesz tűnik ki, Par isban sem ami volt, 
sem ami van, sem ami lesz; Romából a Megváltónak 
békehozó keresztje, a pacificale, üdvözli a világot, 
Parisból a szuronyok milliói, az ágyuk ezrei rémi-
tik a fáradt, a vérző emberiséget. E g y hit, egy re-
mény, egy szeretet fűzi össze mindnyájokat , akik 
Romában vannak, hogy u g y fűzze össze a liiveket, 
és a hivek lelkipásztorait ; mi történt Par isban az 
emberiségre? Berejuszki gyi lkos golyóján kivül 
semmi bizonyost nem tudunk. — Hiába! az u j jogú 
ál lamban, kell lenni az uj-jog heroldjának is. 

Az ellentétek, valóban igen élesek. 
Istentől megáldott pápa ! Annyi veszély között, 

mégis megvédve, annyi fenyegetések között, még 
sem rettegve, annyi roskadások között, mégis fön-
maradva, a dulakodások czélpontjaul kitűzve, mégis 
mindenek fölött győzedelmeskedve ; rágalmaztatott , 
mégis tiszteltetik, a papságtól el akar ták szakitani 
hizelkedésekkel, s ő tar t ja fel a papságot, az egyhá-
zat aka r t ák elszakítani ő tőle piszkolódásaikkal, az 
egész egyház feléje néz, reá hallgat, hozzá ragasz-
kodik. töltötték számára a keserűség kelyhét , meg-
töltötte vigasztalással az Isten az ő szivét, szegény-
ségre ju t ta t ták, s az egész világ pénze lábaihoz té-

tetik. Numquam vidi justum derel ic tuma Deo. Min-
den szorongattatás a dicsőség záloga; de ha már e 
dicsőség lehetséges, mely Péter-Pál napján van, ak-
kor semmi sem lehetetlen, amit az Isten dicsősége 
és a hivek üdve megkiván. A világ nagy, benső, 
külső á ta lakulás küszöbén á l l : i ly szellemi erő az 
egységben, ily buzgóság az önfeláldozásban, mint e 
napok alatt Roma felmutat, már emberileg is min-
den jóról biztosit. A birkózás a katholikus és a kő-
mi ves elv között a tusának végső mozzanataiban 
van, az erők feszülnek, épen akkor pat tan meg az 
egyik. Elég lehetett nekünk a természetfölötti biz-
tosság, „confidite, ego vici mundum," az Isten még 
földi biztatással is nyugta t ja , buzdítja aggódó lelke-
inket. Meglátogathatott volna minket az Isten kese-
rűségben vigasztalás nélkül, de talán quia novit 
figmentum nostrum, vagy látta, amit mi csak sejt-
hetünk, a még terhesebb harczokat, vagy hogy a 
politikai világ szakadozottságával, az államok fosz-
ladozásával, a trónok s minden intézmények roska-
dozásával szemközt a kath. élet egységét, erejét, 
életszilárdságát feltüntesse, nem látogatott meg az 
Isten vigasztalás nélkül. E g y i k malaszt, ha fogé-
kony szivre talál, a másik malasztot hivja, ez a har-
madikat, s igy tovább, mindig auxilium in tempore 
oppor tuno: egyik áldás, egyik vigasztalása másikat 
hozza. Annyival megáldatván már, bizton várha t juk 
az Isten további áldásait. Kisértet ték az Istent az 
izraeliták a pusztában, mondva: „est ne Deus in 
nobis" ? ki kételkednék ma azon, quia Emmanuel , 
nobiscum Deus? 

Nehéz napok, nehéz, mert forró küzdelmek; de 
váljon nyugalomra küldött-e minket az I s t en? vál-
jon voltunk-e, lehettünk-e valaha küzdelmek né lkü l? 
E g y béke napra tiz napot számitunk a küzdésben, 
a szorongattatásban, s amint békenapnak nevezhe-
tünk, az csak pihenés volt, milyent az izzó csatában 
is kapnak a harczosak. Péter mindnyájokér t szólt, 
mindnyájok élén harczolt. ma is a pápaságban Pé-
ter legtöbbet szenved. 

Megbuktak a pogány caesarok, Péter maga ma-
radt Romában, mint az Istentől neki adott sajátjá-
ban ; de fel támadt a hit tanároskodó bizanczi Caesa-
rok üldözése, rohantak a barbárok éjszakról Romá-
ra. A pápa Italiának, Romának egyedüli támasza, 
mentője volt. A keleti caesarok prédára engedték 
Romát, a nyugoti császár Ravenna erődjeiből ki nem 
bujt , a longobárdok szerte pusztí tottak, II . Is tván, 
hasztalan keresvén segélyt keleten, Pipinhez fordult, 
s mentve lett minden. A paviai lombard udvar nem 
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tartván meg a szerződéseket, sőt, mikint ma, lázadást szí-
tott, árulást fizetett Romában, I. Hadrian Nagy-Károlyhoz 
folyamodik, aki a havasokon átkelve, Pavia előtt a lombar-
dok uralkodásának véget vetett, Romát a pápának, a pápát 
Romának s Italiának biztosítván, érdemei miatt romai csá-
szárnak koronáztatott. 

A külső ellenség helyett feltámadnak Romában az el-
lenségesebb pártok, Theodora és Marozia, Theodora anyjuk 
aljasságait űzvén, a polgári hatalmat kezelik, ami velők el-
lenkezik, vérbe fuilasztják, a pápák tömlöczbe, számkive-
tésbe vándorolnak, ellenpápák támadnak, mig Crescentius, 
hatalomra jutván, a pogány köztársaság dicsőségeit kisérté 
meg Romában, XV. Jánost, V. Gergelyt elűzi. Roma ismét 
, túrba frementium bestiarum, és turbulentissimae profundi-
tatis oceanus" lett, milyennek Péter találta. Lejön III. Otto, 
megtisztítja Romát. 

Nem sokára elűzetett VIII. IX. Benedek, VI. Gergely-
uek ellenpápája volt, IX. Leót a normannok Beneventben 
fogságba ejtik, s a fogoly-pápa „victus dedit leges victoribus, 
et quos armis superare non potuit, offusa oculis animisque 
religione fregit," írja Sandini. 

Alig adatott vissza Roma önmagának, a tusculumi gró-
fok az előbbi század párttusáit felelevenitik, szenvednek, 
zarándokolnak a pápák, VII. Gergely trónra ül, lecsillapítja 
a bellázongásokat, de jön éjszakról a szörnyeteg, kit IV. 
Henrik név alatt ismer a történelem, Péter széke gyászol, 
öldöklés lesz a mindennapi élet, a pápa számkivetésben 
hal meg. 

Elvész IV-dik, jön V-dik Henrik, II. Pasquált töm-
löczbe veti; távozik Henrik, II. Gelasiust a Frangepanok 
lánczra verik ; jön II. Incze, támad ellenpápa; Lotarius csá-
szár rendet csinál, s távozik, Anacletus ellenpápa ismét fel-
támad. II. Inczét elűzi, meghal, támad IV. Victor ellenpápa. 

Péter szenvedett saját személyében, nem szüuik meg 
szenvedni utódaiban is. „Vado in urbem crucifigi" ez üd-
vözli, s mint setét árny, ez kiséri a pápákat. 

Még nem folyt le a 12-dik század, Bresciai Arnold, 
Crescentius utódja, pogány Romáról álmodozva, elűzi II. 
Luciust, ILI. Eugeniust, tíz évig perzsel, lánczol, gyilkol, 
tömlöczöl, mig a fáradt néptől máglyára ítéltetve, hamvai 
Tiberisbe szóratnak, IV. Hadrian trónra ült. Alig tíz év, a 
röt szakálu Frigyes Romára tör, III. Sándor bujdosik, mig 
,az üldözésnek a velenczei béke határt szab. 

I l l Incze uralkodása fényesnek mondatik, pedig alig 
volt pápa, mely fölött oly sűrűen, oly tartósan volt volna elbo-
rulva. Küzdött Nápolyban, Spanyolországban, Franczia- s 
Németországban; Európának nemzetközi ügyeit, minden 
diplomatiáját ő viszi, — e szék, igen fájdalmas szék, — 
átkot mond az angolországi trónt bitorló Jánosra, átkot Otto 
császárra is; meghal, feltámadnak a guelfek és guibellinek 
párttusái, melyeknek terhét a pápaság hordozta, mérgét a 
pápaság itta. Ekkor tünt ki a Maiaparte család hűségben a 
pápa iránt, buzgalommal a nemzeti olasz függetlenség mel-
lett, melyért a pápák küzdöttek ; de nehogy Maiaparte név 
gúnyos megjegyzésekre adjon a népnél alkalmat, Bonaparte 
névvel cseréltetett fel, ut actio respondeat noinini, et nomen 
congruat actioni.1) A párttusák és a szakadatlan árulások 
áldozata VIII. Bonifácz Anagniben volt, amire III. Napoléon 

szavait használhatjuk, melyeket 1858. jan. 18-án a kamará-
kat megnyitva mondott: „Az Isten megengedi néha az 
igaznak halálát, de nem engedi soha, hogy a bűnnek ügye 
győzedelmeskedjék."2) 

V. Kelemen Avignonba megy, hogy nyugalmat talál-
jon és szabadságot, Romában Orsinik és Colonnák uralkod-
nak, felkerekedik Cola di Rienzi, pogány köztársaságot 
kiált, vért ont szüntelenül, aki bir, fut Romából, az örökvá-
ros pusztul, utczáin, piaczain fű nő; de a pápák nyugalma 
Avignonban a babyloniai fogság nyugalma volt. Sem a pápa 
Roma nélkül, sem Roma pápa nélkül el nem lehet. 

Sienai Katalin visszahozza XI. Gergelyt Romába, uj 
élet támad, de a veszélyek legnagyobbika, a hosszú egyházi 
szakadás jön elő. 

VI. Sándort a franczia VIII. Károly zaklatja. Savona-
rola, Crescentiusnak, Arnoldnak, Rienzinek utánzója, ellene 
a népet, a városokat lázitja, nevét Borgia Valens César 
rokona csúnyitja, az irók sokat regélnek, mitsem bizonyíta-
nak, bíró itt csak az Isten lehet. II. Gyula majd mindig 
fegyverben, a csatákban jelen van, Cambraiban 1508-ban 
békét köt. 

X. Leo Lutherrel áll szemközt, VII. Kelemen angyal-
várba záratik, V. Pius a török ellen csatáz, imáival Lepan-
tónál csatát nyer, s „auxilium christianorum" a letenyében 
dicsértetik. 

A tizenhetedik század sem volt zaklatás nélkül; Velen-
cze mindig házsártoskodott, mig a wesphaliai békekötésben 
a ker. társadalom eltemettetik, a liberális elv magcsirája 
elfogadtatik. Romában nincs ugyan lázadás, de ostromolta-
tik a szentszék a jansenisticus, febronianus-féle tanok által, 
a viszályok a szentszék és a fejedelmek között nem szűnnek. 
A fejedelmek mindenhatóságra törtek, a pápák az egyház 
jogait védve, a népeket, a polgári szabadságokat védelmez-
ték. Ha a pápák nincsenek, a fejedelmek mindenhatótága 
ellenmondás nélkül erősödik meg Európában; amely jog 
pedig ellenmondás nélkül eltapostatik, az fel nem támad 
többé. 

A mult századnak nyomorait mindenki fris emlékezetben 
látja. A fejedelmek összeesküvéseit a szentszék ellen, a for-
radalmárok összeesküvése követte a fejedelmek ellen. VI. 
Pius számkivetésben hal meg, e század VII. Piust Ro-
mában látja, honnan ismét fogaágba vitetik. XII . Leot 
gyűlölték a furakodók, mert a titkos társulatokra átkot 
mondott; XVI. Gergely uralkodása szakadatlan ostrom alatt 

') Trevigiano Mór cronieájában : „Bonapartia gens et nobilis, jet 
antiqua ante annum 1200." — ,Moniteur universel' hivatalos lap 1858. 
137. sz. maj. 17-én: „Iis se nommaient tout autrcraent, Maiaparte." — La 
famiglia Bonaparte dal 1183. al 1834. per N. J. di C. Napoli 1840. - Sto-
ria genealogica della famiglia Bonaparte, seritta da un Samminiatense, 
Firenze 1847. — Antichitä dei Bonaparte. Venezia 1857. — A család fő-
helye Treviso volt, de tagjai, ágai majd minden nagyobb olasz városban 
laktak ; a fejedelmektől mindenütt üldöztetve, egyik ág Sarzanába, innen 
Corsicába vonult. — Egyik, Jakab nevű, liiros jogtudós volt. — I. Napo-
léon először Buonaparténak, irta magát, később a franczia szinü Bonapar-
tét választotta, amint ma is irják magokat.—,Armonia' 262. 1862. sz. nov. 
12. — A mai viselőtökről irta egy költő : „Saepo Bonam-partem simulat 
sectarier ille — Quem Mala-pars animi ad fraudes erimenque propellit." 

2) „Dieu permet quelques fois la mort du juste, mais il ne permet 
jamais le triomphe de la cause du crime." Négy nap előtt Orsini merénye 
volt. 

1* 
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folyt le es szűnni nem akaró aggályokban. Ostromolták az törvényszék 6lé hivatik, ahol a bíró mondá : „praecipiendo 
udvarok a szentszéket, szabadságokat követelve az olasz praecepimus vobis, ne doceretis in nomine isto, et acce reple-
népnek. Megadatott e szabadság, az árát az ostromló udva- stis Jerusalem doctrina vestra, et vultis inducere super nos 
rok fizették meg. sanguinem hominis istius." Csak egyet kivántak, hogy deici-

IX. Pius 21 egy éves kormánya küzdés, zaklattatás, diumról ne vádolja őket Péter, hiszen ők voltak az egyházi 
dicsőség. a polgári hatalom a zsinagógában, sokat árthattak a ker. 

Nem volt század, nem volt tiz év nehéz küzdelem nél- egyháznak, velők törni nem volt tanácsos, az alkalmazko • 
kül. Péter mindig omnium dolores portavit. dás megnyerte volna őket, hogy ők is alkalmazkodjanak; 

Elmúlt 18 század, Péter hajója sokszor elboríttatott, szólt erre Pé te r? „Oportet Deo obedire magis, quam homi-
mégis mindig a habok fölé kiemelkedett. Zivataros tengeren nibus. Jesum, quem vos interemistis suspendentes in ligno, 
evez, s fog is ilyenen e v e z n i s z ü n t e l e n , Péternek osztályrésze hunc principem et salvatorem Deus exaltavit dextera sua." 
ez : vado crucifigi, azaz megyek győzelemre. Ez ünnep 18 A zsidók látván, hogy Péter nem alkalmazkodik, hogy libe-
század diadalainak ünnepe. Hova lettek üldözői, hova álnok ralis ajánlatukat el nem fogadja, „haec cum audiissent, irja 
ellenségei? Inimici ejus terrain lingent. Hova lettek, akik Lukács, dissecabantur, et cogitabant interficere illos." 
már már győzni látszattak Péteren ? Gloria eorum in confu- Az apostolok vagy mindnyájan, vagy nagyrészben 
sionem ipsorum. ekkor még Jerusalemben voltak, mikor ezek tör téntek; a 

Péter egyszer rettegett egy nő előtt, hogy soha ne birák többes számban beszélnek, „praecepimus vobis ne do-
rettegjen a hóhérok előtt sem. Rettenthetlen bátorsága az, ceretis" „replestis Jerusalem doctrina vestra," s mégis csak 
ami öt jelzi, s hogy épen azt hirdeti, ami miatt üldözik. Péter Pétert idézték törvényszék ejé, vagy ha idézték a többieket, 
nem volt liberális, aki az igazságon alkuszik, felez, simul, Péterhez szólnak, tőle vesznek számot, Péter szól mindnyá-
egyezkedik. A nép őt halálra kivánta, midőn a törvényszék jókért . A pápaság első feltűnése, a zsidó birák által történt 
előtt állott, Péter nem mentegette magát, előbbi beszédén elismertetése ez, mert minden törvényszék, ha egy cseleke-
nem simitott, hanem a bírákhoz, a néphez fordulva mondá : detben többen vesznek részt, nem csinál főt közöttök, hanem 
„certissime sciat omnis domus Israel, quia et Dominum eum, a köztök levő, s általok elismert főt ilyennek tekinti, s mint 
et Christum fecit Deus hunc Jesum, quem vos crucifixistis." ilyennel bánik vele, neki tulajdonítván mindent, őt tevén 
A nép zúgott, a zsidók vénei boszút forraltak, Péter bizton mindenről felelőssé. 
megy fel a templomba, az ajtónál sántát talál, kinek pénzt Péter viselete miatt szenvedtek mindnyájan. Jó, hogy az 
nem adhat, de lábait visszaadhatja. Ezt tévő, elég liberális apostolok között nem volt már liberális, már miután felakasz-
1 ehetett volna, hallgatva a názáreti Jézusról; de ép a „nazá- totta magát, et crepuit medius, mert mily illetékesen mond-
reti szó volt igazság külső alakja, mondá: „in nomine Jesu Na- hat ták volna Péternek : te a te merész, a te simitatlan vise-
zareni surge et ambula." A csudán, de különösen, hogy ezt a leteddel mindent elrontasz, minket hasztalanul veszélybe 
názáreti Jézus nevében tette, feldühödött zsidók törvény elé döntesz, mit daczoskodol mindenütt Jézus nevét hangoztat-
állitják a sántát, oda Pétert is. Péter, mint liberális, aki min- ván? Hirdessük Jézus nevét a hivek előtt, akik rajta meg 
denben bizonyos fokig alkuszik, ha már kint hirdette a nazá- nem ütköznek, mit ingerled e névvel a zsidó birákat ? mit 
reni Jézust, a birák előtt hallgathatott volna, hiszen, hogy vádolod őket minduntalan gyilkosságról? Mi hiszszük, hi-
ezeket megtérítse, erre semmi remény nem volt. De, mint szik a hivek is, hogy Jézust felfeszítették, minek ezt azok-
sz. Bernárd mondja : „sí non surrexerit adversarius de foece nak szemrehányni, akik csak felbőszülnek raj ta ? Okosság ! 
iniquitatis, gaudeat fides testimonio veritatis," mondá: „no- eszélyesség! czélszerüség! mindennek meg van a maga 
tum sit omnibus vobis, et omni plebi Israel, quia in nomine ideje, a maga helye. Hirdesd a hit igazságait, a factum, hogy 
Domini nostri Jesu Christi Nazareni, quem vos crucifixistis, Jézus legaliter meggyiltatott, tacite értetődik. Mit nyersz az 
quem Deus suscitavit a mortuis, in hoc iste adstat coram ily ingerléssel ? Csak felbőszíted ellenségeinket, ellenünk 
vobis sanus." Dühösségök tetőpontját éri, Péter még sem zúdítod őket ; mi meggyilkoltatunk, mivé lesz azután az 
felez, még sem kérlel, egyenesen mondja: „hic est lapis, qui egyház ? Alkalmazkodással, zsidó messiási szólamokkal meg 
reprobatus est a vobis aedificantibus, qui factus est in caput lehetne őket engesztelni, stb. 
anguli. Et non est in alio aliquo salus." A birák látván, Epen azt hirdetni legszükségesebb, amit hallani nem 
hogy Péter igen türelmetlen ultramontán, hogy az igazság- akarnak. „Non possumus non loqui." Rettegnek az egész 
nak még oly köpenyt sem ád, miszerint az ellenfél gondolja, igazságtól, akik azt részenkint megdönteni akarják, s kifo-
hogy a szóló vele van, a birák kezdtek alkalmazkodni, meg- gást tesznek, nem az igazság ellen, hanem az igazság rideg 
engedvén, hogy prédikáljon, csudásan gyógyítson, csak a épsége ellen, mert azt a részt is föntartja, amelyet eltemetni 
piaczon, a nép előtt a názáreti Jézust ne emlitse, vele lehet akarnak. Péter az egész igazságot megmondta, s evvel 
szivben, lélekben, evvel a vének nem törődnek, csak a nevet országot alapított, melynek 18-százados fönléte s erőssége a 
ne emlitse. Eszeveszettnek mondaná minden liberális, ha világot bámulatra ragadja, minket pedig hálára kötelez és 
még ezt az alkut sem fogadja el. Pétor el nem fo- oktat az igazán egyházi viseletre. 
gadta, mondván: „non possumus, quae vidimus et audi- Péter az egyház alapköve, feje kormányzója, birája, a 
vimus, non loqui." Non possumus szinlelni, non possu- papi rendnek kezdete, forrása, a kormányzói hatóságnak 
mus simulni, non possumus felezni, non possumus alkalmaz- birtokosa, alkirály, aki a királynak egész hatalmát gyako-
kodni, non possumus másnak feltűnni, mint amilyenek va- rolja, az egység középpontja az igazság csalhatlan birája, 
gyünk. Péter tehát tovább hirdette a názáreti Jézust, ismét amit itél, amit elitéi, nincs égen és földön, aki azt feloldozza ; 
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országa a föld határaival határos, uralkodása a világ végze-
teig terjed, él, szól, itél utódaiban is. Pudentius házában, az 
első ker. basilikában elfogatik, fejjel lefelé, Neró távollété-
ben, mert Achajába ment a szörnyeteg, de Nero beleegyezé-
sével keresztre feszíttetik 67-dik év jun. 29-én, sz. Pál pe-
dig, mint romai polgár lenyakaztatik. Jön Linus, jön Cletus, 
I. Marcellusig, 29 pápa egymás után meggyilkoltatik, hogy 
Roma, „silva frementium bestiarum, et turbulentissimae pro-
funditatis oceanus" ily vérrel tisztára mosassék; igy lett 
„Roma caput mundi, quidquid non possidet armis — Reli-
gione tenet," „caput orbis effecta, latius praesidet religione 
divina, quam dominatione terrena," s IX . Pius, Péter után 
259-dik pápa, országlásának 22-dik évét kezdi meg, s nincs 
ember, aki komolyon hinné, hogy e 18-százados trón, oly 
zivatarok után diadallal fönmaradva, most roskadna össze, 
mikor erejét leginkább kifejleszti. 

Chronostica pro jnbilari octodecim saeciiloram martyrii 
ss. apostoloram Petri et Pauli solemnitate Romae die 

29. junii a. 1867. celebranda. 

1. 
Ante oCtlngentos et MILLe annos 

SanCtVs PetrVs C r V C I f l X V s ! 
E t sanCtVs PaVLVs Caplte pLeXVs! 

P i e oblere! 

2. 
PrlnCIpes apostoLorVM 

Petre atqYe PaVLe 
In Vestro praesentl IVblLaeo 

E X V L t a t eCCLesIa CathoLICa 
In VnlVerso orbe ! 

SItIs nobis p rop l t l l ! 
et orate pro nobis ! 

3. 
ECCLesIa Chr is t i totIVs orbis 

HoDIe t r lVMphat! 

4. 
In haC hoDIerna IVb lLar l festlVItate, 

ApostoLorVM Pet r i PaVLI , 
E X V L t a t VnlVersVs orbis 

Sperans sVffragla! 

5. 
HoDIerna festlVa Die sanCtl Petr i , 

GaVDet eCCLesIa In toto orbe! 

6. 
RoMa resIDentla sVCCessoris s. Pe t r i 

In haC festlVItate Laetare ! 

7. 
MILLe atqVe oCtlngentls annls stat Constans, 

Et non ConCVssa eCCLesIa Chr i s t i ! 

8. 
Aeterne DeVs DefenDe tVos, 

Contra hostes plae eCCLesiae tuae ! 

9. 
DeVs toLLe opprobrIVM ab ECCLesIa tVa! 

10. 
VICarle, Chr is t i Confortare! 

et noLI tIMere! DeVs erlt pro te ! 

11. 
SanCtl apostoLI Petre atqVe PaVLe, 

PreCes et Vota, eXVLtant ls 
CoLLegla t l CapI tVLI TIrnaVIensIs 

In HVngarla , 
HoDIerna Die, benigne sVsCIpIte ! 

12. 
SanCte Petre In tVIs nataLIt l ls , 
noLI obLIVIsCI tVI CLIentls ! 

QVI LIMIna VatlCana ante annos XV. 
pie osCVLatVs est! 

Stephanas Nemecskay, 
praepositus do Samson et Coll. capituli 

Tirnaviensis 
Lector et Canonicus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SZEREDNYE, jun. 12-én. A történelem tanúskodik, a 

tapasztalás bizonyitja hogy a kath. egyház szerető, gondos 
anyja és mindenkinek kivétel nélkül, főleg a Gondviselés 
kedvelt jeinek: a szegényeknek, az alsóbb néposztálynak. 
Mi? csuda-e tehát, ha községek lakói egész szivvel, egész 
lélekkel az egyházon csüggvén, minden áron arra törekesz-
nek, hogy — ha templomuk nincs — legalább kápolnácskát 
építhessenek községökben, hol magok és gyermekeik lega-
lább olykor részesülhessenek azon nagy — igen nagy sze-
rencsében, hogy a vérnélküli áldozat közöttük községükben, 
mutattatik fel a Mindenhatónak. 

Es ez nagyon természetes! Hiszen ki az, ki ne tudná, 
hogy a templom, mely a falu alacsony gunyhói közöl méltó-
ságosan emelkedik ég felé, épen azért, mivel Isten háza va-
lamennyiüknek a háza, és pedig olyan közös ház, hová öröm-
től dagadozó kebellel sietnek, mindnyájan különbség és ki-
vétel nélkül; örömmel sietnek, mert füleikben cseng édes 
Udvözitőnk, az igaz Isten-ember hivó szózata: „Venite ad 
me omnes, qui laboratis et onerati estis; et ego reficiam vos." 

Ide jő szurtos műhelyéből a szegény kézműves, komor 
lakából a földmivelő, agg és iiju, férfiak és n ő k ; ide jő a 
szegény anya kisdedeit vezetve, kiket vasár é3 ünnepnapo-



—•I 6 H " 

kon hófehér ámbár szegényes rahába öltöztek; ide jő az 
ur és koldus gazdag és szegény . . . S mily jól esik ez a sze-
gény nyomorral küzdő népnek, melynek aprója és nagyja 
arczának verítékével keresi mindennapi kenyerét, midőn 
látja, hogy az Isten házában Isten előtt mindnyájan egyen-
lők, Jézus Krisztusban mindnyájan testvérek vagyunk. . . 

Majd ismét elandalognak az örök boldogság fölött, 
mialatt mintegy uj élet száll beléjök, s ugy szólván egész 
más világon érzik magukat. Virágillat és tömjénfüst között 
imádják a minden jók adóját, az Is tent : csudálják, bámul-
ják a tiszta fehérneműt, az egyszerű ékszereket, a hímzett 
papiöltönyöket, mig szivet andalító viszhanggal megharsan 
az orgona s az összes hivők ajkairól bájosan zengő sz. éne-
kektől az egész templom viszhangzik ! 

Nem ! nem lehet leírni, nem hűen előadni mily rop-
pant hatással van minden az egyszerű falusi nép, de legki-
vált a gyermekek serdülő if jak és hajadonok sziveire. S 
ezen lélekemelő benyomások következtében könnyebben 
emelkednek föl Istenhez, s végre nemesbülten, méltóságosab-
ban, tartózkodóbban és elégedettebben térnek vissza tűzhe-
lyeikhez napi foglalkodásaikhoz! 

Nemesbülten térnek vissza, mert ha már a pogányok 
is azt tartották : „Si intramus templa compositi vultum sub-
mittimus, togam adducimus, in omne argumentum modestiae 
fingimur(Seneca lib. 7. quaest. nat. c. 30.) mennyivel in-
kább áll az a katliolikusokról, hogy a templomban egyedül 
Istennek igyekeznek szolgálni, mely igyekezetet azután a 
templomon kivül sem tévesztik el szemeik elől. Nem is szük-
séges templomaink homlokzatára vésni, mit a pogányok vés-
tek : „Este decet castum, sancti qui limina templi — ingre-
ditur," mert a kath. templomban, amere csak fordulunk, 
mindenütt ez lebeg szemeink előtt, s bár minő szertartás 
alatt legyünk jelen mindig füleinkben cseng: „casta piacent 
superis!" 

Ilyen s ehez hasonló gondolatok jutottak eszünkbe; 
ilyen s ehez hasonló érzések tölték be szivünket, midőn a 
mult napokban a szereduyei rom. kath. anyaegyház Hluboba 
nevű íiliájából a hívek azon kérelemmel járultak szeretett 
lelkipásztorukhoz, ft. Bugyis András úrhoz: legyen szives 
hathatós közbenjárásával, fáradni nem tudó erélyével oda 
hatni, s őket támogatni azon igyekezetökben, hogy egy kis 
templomot építhessenek saját községökben. Mint előre lehe-
tett látni és tudni, a ft. plébános ur a legnagyobb készséggel 
állott a sz. ügy elére, s egyszersmind megígérte azt is, hogy 
mindent el fog követni, minden igyekezetét arra fogja fordí-
tani, miszerint minél előbb hozzáfoghassanak az építkezés-
hez. S hála Istennek! minden a legjobb reménynyel kecseg-
tet, s már csak a püspöki hatóság jóváhagyása van hátra. 
Mi—mint erősen hiszszük és remélyjük —nem fog megtagad-
tatni, már csak azért is, mert e magyar hazában talán sehol 
sem szükségesebb a kath. hitéletet terjeszteni, táplálni és 
éleszteni, mint épen vidékünkön, a kárpátok alján. 

De különben is, mily üdvös befolyást gyakorol a népre 
ha templom vagy kápolna van a községben, a fennemlítet-
teken kivül még egy körülményt nem mellőzhetünk agyon-
hallgatással. Ugyancsak a szerednyei anyaegyház Pupka-
Helmecz nevü filiájában is van egy templomviskó. S mi törté-
nik ? Valahányszor csak szentmise van ezen községben a 

református atyafiak mindannyiszor igen-igen számosan jelen-
nek meg, ugyszólva zsúfolásig megtöltik a templomocskát 
és pedig daczára annak, hogy helyben van saját imaházuk 
és papjok. Egy alkalommal ennek okát kérdeztük,s feleletül 
ezt k a p t u k : „T. Ur ! ha saját templomunkba megyünk min-
dig üres szívvel és elégedetlen kedélylyel térünk tüzhelye-
lyeinkhez vissza, ellenben tudja Isten, hogy hogy nem tör-
ténik, de való és sz. igaz, ha kath. templomba megyünk, 
édes örömtől dagadó kebellel, lélekkel és nyugott szívvel 
térünk vissza." H j a ! csak a kath. egyházban lehet igazán 
ismerni és érezni Isten szeretetreméltó voltát. Különben „et 
haec meminisse iuvabit!" 

Minthogy már némileg belejöttünk, hát csak tovább is 
csevegjünk, ha megengedi szerkesztő ur. Hiszen anélkül is 
oly ritkán láthatni a ,.Religio"-ban a Kárpátok aljáról egy-
egy érdekes vagy érdéktelen tudósítást, mint valami fehér 
hollót! S váljon mi lehet ennek oka '? talán nincs miről írni ? 
Vagy mitsem gondolunk a világgal ? Epen nem! Ennek 
egyedüli oka az, hogy a tudományos fők s avatott tollak 
szerénységből vagy tudja Isten miért hallgatnak, a fiatalabb 
nemzedék pedig az öreg urak iránti tiszteletből, vagy ne-
hogy föllépése félremagyaráztassék, röstelt tollhoz nyúlni, s 
így számos följegyzésre méltó esemény adatik át a hálátlan 
feledékenységnek! 

Hohó feledékenységnek! hiszen mi is épen ezen ször-
nyeteg isszonyatos körmei közöl akarunk egy történetecs-
két kiragadni, talán késő utódaink közöl valaki okulni fog 
rajta. Faxit Deus! Midőn Garibaldi folyó év mártius havá-
ban az olaszországi uj választások alkalmával a kath. pa-
pok ellen hadjáratot tartott, a „Hon" florenczi levelezőjé-
nek ipsissima verba (lásd az 1867 év 64-ikész.) Veronában a 
vasúti állomás kávéházában egy 9 hónapos gyermeket 
„democraticus" kereszténységben részesített, kit egy Ama-
dio Sommacampagna nevű szabó e czélból vitt hozzá. De 
halljuk az „Arena"-t, hogyan adja elő az egész dicső ! ? szer-
tartást. — Garibaldi a gyermeket megcsókolta s kezeit an-
nak fejére tevén a következő szavakat mondotta el fölötte : 
„En keresztellek az Isten nevében ; Krisztusnak az emberi-
ség törvényhozójának, áldása szálljon le rád. Szabad és eré-
nyes emberré növekedjél, a képmutatóknak pedig válj el-
lenségévé, legyen bár pap azok neve, vagy jezsuita ; légy az 
előítéletektől ment, légy pazar véreddel, midőn a haza azt 
kivánja; növekedjél erőssé és izmossá, légy mindig készen 
az elnyomókat és az idegen beavatkozást leküzdeni. Adj ne-
kem csókot és én köszöntlek." Erre a fiúnak „Chiassi" ne-
vet adott a jelenvoltak roppant öröm ujjongása között. 

íme! igy bizonyul, hogy a hol Roma vallása vagyis a 
catholicismus nem világit, lassankint minden a hitetlenség 
és bün sötétségébe merül. (Margotti.) ,,Egy felől Roma, más 
felöl a hitetlenség az két feltűnő sarkpont, mely körül, vagy 
melyen, minden más vallási nézet lassabb vagy gyorsabb 
mozgásban forog," mondja Faber, az angol megtért egyik 
barátjához irott levelében, melynek czime: „Indokok az 
angol egyház keblében való megmaradásra." „Az első lépés 
a romai egyháztól való elszakadásra, egyszersmind első lé-
pés a hitetlenség felé," irja Green angol protestáns. (Estracst 
from the Diary of a lover of litterature.) Szóval elmondhat-
juk az amerikai Browson szavaival élve, Garibaldi vallása 
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— ha még is van valami valilása — a legvalódibb rationa-
lismussá válott. 

H j a ! igy van az kik a catholicismustól elpártolnak, 
rendesen hitetlenekké lesznek. S hogy ez igy van, elég le-
gyen még Blanc White példáját fölemlítenünk. O 1826-ban 
az anglicanismusra tért át, hogy igy valamely inkább evan-
géliumi felekezethez tartozzék; 1835-ben nyilvánosan és 
végkép megtagadta Megváltóját; egy évvel később, logikai 
következetességgel a sz. irást és a sz. könyvek isteni sugal-
latát tagadja, mig 1837-ben már nem volt hajlandó hinni 
egy, e világon kivül létező istenségben; 1838-ban már an-
nyira ment, hogy az embernek halál utáni öntudatos lételét 
tagadta. (L. Margotti „Roma és London." I. kötet VII. fej. 
95. lap.) 

Bocsánat! most veszszük magunkat észre, hogy leve-
lezői tisztünket egészen feledve, a „Registrum" tudós Írójá-
nak jogába vágtunk. No de se baj ! a „feledékenység" szó 
szülte eszmelánczolat tett bennünket ily vakmerővé, amiért 
is, hogy szigorúak legyünk önmagunk iránt, — amennyiben 
az igazságot szeretjük és mások jogait tiszteljük, — ezen-
nel — büntetésül — fölhagyunk a commentár tovább foly-
tatásával, föntartva azonban magunknak azon csekély jogot, 
hogy a legközelebbi alkalommal megragadhassuk a tollat s 
teljesíthessük levelezői tisztünket. Hiába! ha az avatott tol-
lak pihennek, dolgozzék és gyakorolja magát az ifjabb nem-
zedék ! S most Isten velünk a viszonlátásig.. . 

Hrabovszky István. 

ROMA, jun. 8-án. O szentsége a romai collegiumban 
azon alkalommal, midőn a szertartások bíbornoki egyesüle-
tének a Japoniában 1617 — 1632 évek folytán vértanúságot 
szenvedett mindkét nembeli hivek ügyére vonatkozó rende-
let felolvastatott, beszédet mondott, melynek nem épen szó, 
de értelemhü tartalmát közöljük. A haladás — úgymond — 
és a polgárosodás két oly szava korunknak, mely visszhang-
zik egész Európában, és Isten megengedi, hogy azon embe-
rek, kik annyira magasztalják e beszédeket, megbízassanak 
a társadalom szabályozásával, vagyis inkább rendetlenitésé-
vel (sregolare.J Hanem a szóban levő polgárosodás és hala-
dás abban áll, hogy nagyszerű hidakat építenek, alagutakat 
fúrnak, a közlekedési eszközöket szaporítják, és hogy kielé-
gítsék a jólét az élvezet utáni vágyat, és nem a hit terjesz-
tésében, az egyház védelmében. Innét származik, hogy az 
emberek nagy része látván eme polgárosodás sikerét, kar-
jaiba vetik magokat a felforgatásnak, és a borzasztó köny-
nyüséggel egymást követő forradalomnak. Innét van, hogy 
az emberek nagy része nyomorult állapotba jutott. Ilyen 
korunknak a hittől különvált polgárosodása, haladása. Az 
egyháznak is megvan a maga, de különböző haladása, mert 
czélja homlokegyenest ellenkezik ellenségeinek czéljaival. 
A hit haladása a keresztényre nézve abban áll, hogy erény-
ről erényre emelkedjék, „ibunt de virtute in virtutem", egész 
az Istenneli egyesülésig, és ők utaikon bősegélyre találnak, 
az uton, mely az életre vezet, quae ducit ad vitám, vitám 
aeternam; az erő azon szellemétől áthatottak, mely nem fél 
elleneiuek üldözésétől, kegyetlenkedéseitől, nem a bünteté-
sek fájdalmától. A hit haladása szülte a vértanuk hatalmas 
Seregeit. Hány vértanú nem ontá vérét! hány gyermek nem 

áldozta fel életét a hit terjesztésére, kikről az egyház méltán 
hangoztatja: salvete flores martyrum, palmis coronis ludite. 
0 Isten nagyságai! O diadalai az ő szent malasztjainak ! ki 
hitte volna, hogy Japoniában a pogányok e birodalmában, 
hol partra sem bocsáták azt, ki Urunk képét lábbal nem ti-
porta, a hit müvei századokon át fenmaradhassanak'? Ha-
nem, mit Isten akar, az teljesül, mert az események az ő 
hatalmától függnek. A keresztfájára e négy szó volt irva : 
,Nazarethi Jézus zsidók királya.' A papi fejedelmek és Írás-
tudók azt követelték, hogy helyébe az Írassék, miszerint ő 
mondta magát a zsidók királyának, és mit felelt Pilatus ? 
„Amit írtam, megírtam." Es egyike az egyházatyáknak e 
szavakat magyarázván, irá : „Ideo Pilatus dixit: quod scri-
psi, scripsi; quia Deus dixerat : quod dixi, dixi;" azaz, hogy 
Isten szavai ki nem törölhetők. Es a Golgothán történteket 
megujulni látjuk abban, mi velünk történik, mert ugyanazon 
nazarethi Jézus mondá: Regnum meum non est de hoc 
mundo," ami által azt akarta értetni, hogy birodalmát nem 
az emberektől, hanem mennyei Atyjától kapta. 0 tehát Je-
ruzsálem, Roma, az egész világ királya, és az leend a világ 
végéig. 

Ajánljuk magunkat a vértannk védelmébe, hogy sze-
rezzék meg számunkra a szükséges bátorságot. Adjunk há-
lát Istennek, hogy csudálatosan megőrzi a püspökség egy-
ségét az egység központjával. Ezen egység erötadand, hogy 
győzzünk elleneinken. És ha Isten látni fogja,hogy vétkeink 
le vannak mosva, megemlékezendik irgalmáról, és fájdal-
munkat örömre fogja átváltoztatni. Ezen változást nem nye-
rendjük meg békétlenkedés, panaszok, hanem törődött sziv 
és alázatos lélek által. Kérjük tehát Istent, hogy vigasztal-
jon meg áldásával. Az Atya, Fiu és Szentlélek áldjon meg 
benneteket „és ezen áldást kövesse erő a harczra, bölcses-
ség, és szeretet a szeretésre." 

A besangoni bibornok érsek az antibesi légiónak 6000 
frankot ajándékozott, mely bútorzat és más szükségesek be-
szerzésére fordittatott a Zappi tábornok által oly czélból 
megvett, és kijavitott helyiségben, hogy a különböző csapa-
tok tisztjei Romába jővén itt szállásolhassanak. Argy ezre-
des mart. 3-án itt adott a legio tisztjeinek nagy ebédet, me-
lyen lelkes felköszöntések történtek a pápakirályra. A for-
radalmiak titkos bizottmánya által történt fenyegetések, a 
farsangi örömökben résztvevőkre vonatkozólag, nem telje-
sültek. Látni lehetett pápai és idegen katonákat, ugy mint 
zuavokat a corson, a confettik, virágcsokrok osztogatása bő-
ven történt ezeknek is, kik méltóságteljesen viselik mago-
kat. — A város csendes, a viterboi, frosinonei és velletrii 
tartományok kevésbé, hol a forradalmárok nagy számmal 
vannak. — A parlamenti uj választások alkalmából egy 
úgynevezett katholikus párt alakult, melynek három lapja 
a választásbani résztvételt ajáulta. E pártot egyébiránt ed-
dig senki nem ismerte, és nincs indok létezésére. Egyébiránt 
a király által törvényesen birtokolt régi tartományokban a 
katholikusoknak kevesebb okuk van a visszavonulásra, mint 
délen, és azért néhány píemonti főpap, jelesen a genuai ér-
sek körlevelei e tárgyra vonatkozólag, innét magyarázandók. 
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VEGYESEK. 
A pesti Oltáregylet kiállítása alkalmával Simor János 

herczeg-primás ő főméltósága az egyletnek 101 forint áru 
misekönyveket, Girk György pécsi püspök ő nagyméltósága 
40 frtot, Fogarassy Mihály, erdélyi püspök ő nagyméltósága 
10 frtot, Peitler Antal József váczi püspök ő méltósága egy 
kelyhet, Nehiba János fölszentelt püspök és kalocsai nagy-
prépost ő méltósága 10 frtot és Kruesz Chrysostom pannon-
halmi főapát ur ő méltósága szintén 10 frtot kegyeskedtek 
ajándékozni, mely kegyes adományokért az egylet részéről 
ezennel hálaköszönet nyilvánittatik. 

Kaptuk a győri püspök ur ő méltósága körleveleinek 
utolsó iveit, melyekben a püspök megyéje minden plébánia 
templomaiban a király és királyné megkoronáztatása ünne-
pét „Te Deum"-mal és a király iránti kötelességekről szóló 
beszéddel, a haza békéjeért, boldogságaért, s a koronás ki-
rály boldog és hatalmas uralkodásaért imádsággal tartani 
parancsolja. Megyeszerte a városokban ez ünnep a koroná-
zás napján tartatott meg. Továbbá jelenti a püspök, hogy 
jun. 29-ére Romába fog zarándokolni, s megrendeli, hogy a 
plébánosok ezen ünnepet a híveknek kihirdessék, afelől az 
ünnep napján szentbeszédet tartsanak, mise után az összes 
harangok zúgása mellett az Oltári-szentséggel a népre ál-
dást adjanak. — Mélt. s ft. Deák}' Zsigmond felszentelt 
püspök s nagyprépost urat, saját kérelmére a zsinati vizsgák 
elnökségétől felmenti, s helyébe ft. Nóvák Fer. prépost és 
kanonok urat nevezi k i ; ft. Tartsay Fer. kanonok urat a 
székesegyház gyóntatójaul, felruházván minden hatalommal, 
nevezi ki. 

Veronában kétféle processio volt; az egyik Montanari 
tiszteletére, aki gyilkosság és összeesküvés miatt az osztrák 
törvényszéktől halálra Ítéltetett. A veresingesek és a kőmi-
vesek kedvökre járhat tak körmenetben. Jött az Űrnapja ez 
volt a második processio. Balsejtelmek, fenyegetések előz-
ték meg; de a városi hatóság mit sem tett. Éjjel a sátorut-
czát sok helyütt letépték a veresingesek; s mikor a proces-
sio kijött, egy veresinges négy lovas szekérrel vágtatva a 
processionak neki hajtott, ezt ketté szakította; akkor a ve-
resingesek a papokra rohantak, különösen arra, aki az 01-
táriszentséget vitte. Ez földre rántatott, de a szentséget ki 
nem eresztette kezeiből, míg viaskodás közben menekült 
egy templomba, s az ünnepnek vége lett. — A török basák 
védik a processiokat, Victor kormánya nem védi. A vallás-
szabadság annyit jelent, hogy az Istent megtagadni szabad, 
de bevallani nem szabad. Ha Romát elrabolnák, ott is ugy 
gazdálkodnának. 

Brunoni, konstantinápolyi apostoli helyettes a ,keleti 
iskolák' név alatt ismert párisi egyletnek tudósítást küldött 
afelől, hogy Bagdadban felfedezett egy arabs kézirat nyo-
mán, melyet egy egyptomi születésű férfi készített, határo-
zottan megtalálta azon házat, melyben egykor sz. Lajos 
franczia király, a keresztes hadak fővezére, mint fogoly la-
kott. E házikó, jelenleg i-oskadó állapotban, Fakreddin nevü 
ulema tulajdona, az egyptomi alkirály titoknokának fiáé. 
Brunoni indítványt tesz Parisban e háznak megvételére, ki-
igazítására, s arra, hogy ez kápolnává alakíttassák. — Tem-
ple helyén a kiengesztelés, és bűnhődés kápolnája emeltetett 
egykor Parisban. 

Előfizetési 
L a p u n k második félévi folyamára, Istenbe vetett bizalommal, előfizetést nyi tunk, az eddigi ár-

ral, 5 fr. 25 krral . A neveknek, a lakásnak, és az utólsó postának, melyről a lapot k ivánják kapni, gondos 
ki irását kér jük. Az előfizetési megrendelések bérmentve Hozzánk czimezendők, ha még a czimszalag is 
beküldet ik , biztos u tmuta tásul köszönettel veendjük. Pest, jun. 1867. Palásthy Pál, 

Lipót-utcza 19. szám. 
Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

A földbirtok s ennek társadalmi elosztása, indpontul 
szolgál a társadalom jólétének s erköloseinek megítélésére, s 
uralkodó állami társadalmi elvek becsének megismerésére. 
Angolországban minden 400 birtokosra esik egy birtokta-
lan, Németországban minden 110-re, Poroszországban 60-ra, 
Muszkaországban 42-re, Austriában 4-re, Svédországban 
34-re, Portugalliában, Spanyol-, Görög-, európai Törökor-
szágban minden 30-ra. Daniában minden 25-re, Italiában 
15-re, Svajczban 12-re, Belgiumban 10-re, Francziaország-
ban minden 9 birtokosra egy-egy birtoktalan. Angolország-
ban a birtok leginkább van egyes kezekben pontosítva, ugy 
hogy lord Breadelbene 100 angol mértföldet mehet egyenes 
vonalban saját birtokain, azért az inségügy is legnagyobb 
ottan; de ezen inségügy Francziaországban szinte oly nagy, 
habár a birtok legkisebb részekre osztatik is. Angolország-
ban a középbirtok 600 hold, Francziaországban pedig 12 
hold. Az okos államgazdászat abban van, sem túlságig nem 
központosítani, sem apró, jelentéktelen részecskére a birto-
kot el nem osztani, mert ott a szegények a birtoktalanság 
miatt fognak szaporodni, itt pedig a birtokos sajátjából sem 
élhet el. 

A belga lapok karácsonyi ajándéknl a szentatyának 
péterfillért gyűjtöttek. A mult évi gyűjtés igen kedvezően 
ütött ki, kétségtelen jeléül a kath. hit emelkedésének s erő-
södésének. így ,Bien public' gyűjtött 37,400 frankot, ,Patrie< 
13,500 frk., ,Journal de Courtrai' 5,000 frk., ,Journal d' 
Ypres' 11,200 frk., .Journal d' Anvers' 4,530 frk., ,Gazette 
de Liege' 32,600 frk., ,Ami de 1' ordre' 12,000 frk., ,Voix de 
Luxemburg' 8,000 frk., ,Hainaut ' 5,200 frk., ,Courrier d' 
Escaut' 11,800 frk., ,Union' de Charleroy' 7,100 frk., ,Con-
stitutionnel' 3,000 frk., ,Union de Dinant ' 600 frk., ,Nouvel-
liste' 2,000 frk., ,Courrier de Hay ' 1,500 frk., ,Courrier de 
Bruxelles' 90 frk., ,Gazette de Nivelles' 200 frk., ,Moniteur 
de Louvain' 4,200 frk., ,Dyle' 100,000 frk., ,Journal de Bru-
xelles' 51,400 f rankot ; összesen 222,650 frk. — Milyen kis 
ország, és mégis, mily nagy a hite, mily munkás, mily áldo-
zatkész a szeretete! 

Valerga, jerusalemi latin patriarcha, maj. 13-án szen-
telte püspökké Bacco Vinczét, aki neki segédje lesz. Mas-
saja gallasi helyettnök, s Melchior örmény püspök segédke-
zett a felszentelésnél, Több századok multak el, hogy a szent-
síri basilikában püspökszentelés nem volt. — Gurcia Lajos 
scutarii püspök egyptomi ap. delegatus lett, helyébe Scuta-
riban Radoja Angelus plébános működik. — Japanban apos-
toli helyettessé Petitjean Bemard neveztetett ki miriofidi 
püspöki czimmel. — Salviani helyébe, aki 1865. jun. 5-én 
meghalt, Erzerumba Melchisedekián István neveztetett püs-
pökké. — Hartman A., patnami püspök Hindostonban f. é. apr. 
24 én meghalt cholerában. Atemetésen az anglikán kormány-
zó is jelen volt. Született 1803 febr. 24-én Hirzkirchben Lu-
zern cantonban. Capucinus atya Freiburgban hittant tanított, 
1843-ban Agrába küldetett, 1846-ban Borghi helyébe Pat-
nába püspökké neveztetett. Az ö gondosságának köszön-
nhetni, hogy Darjeelingben, s Bankiporeben apácza-kolos-
tor emeltetett. Mikor Patnába jött, csak 4 hitküldért, s 2000 
kath. hivet talált, hagyott pedig halála után 19 hitküldért, 
8,361 katholikust, 17 templomot, 11 kápolnát, 4 árvaházat. 
A szentírást hindostani nyelvre fordította. 

felhívás. 

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



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, julius 6-án. 

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

sarkán, 9. sz,. a.) 

II. Félév. 1867. 

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

Havi szemle. 
I i . 

A merények szaporodnak, az állami és társadalmi 
kóranyarf**kt«fkaságára muta tnak A koronás fők, 
az állami legfelsőbb hatalom kezelőinek élete nincs 
biztosságban, őket már a sok fegyver sem képes 
védeni, melylyel rendelkeznek. A pogány Roma cae-
sarjainak története látszik megujulni . 

1850. majusban Wetzfler lőtt Vilmos királyra, 
1861. ju l . 14-én Becker Oskár két lövést tett ellene,• 
— Victoria ki rá lyné ellen négy merény kisértetett 
meg, 1850. jun . 8-án Pate Robert bottal ütött feléje ; 
— Merino Márton 1852. febr. 2-án tőrrel rohant Isa-
bellára, Fuentes Rajmond 1856. maj. 28-án pisztoly-
lyal állt lesben reája, 1861-ben Rodriguez reá lőtt, 
de mielőtt a pisztolyt kisütötte, a golyó beló'le ki-
guru l t , a lövés vak le t t ; — 1863 febr. 18-án Libé-
ny i késsel rohant Ferencz József császárra ; — 1854. 
mart . 26-án Káro ly Nándor pármai berezeg szivbe 
döfetett ; — 1855. jun. 12-én De Felici Antal Anto-
nellit akar ta meggyi lkolni ; — 1856. dec. 8-án Mi-
lano Agesilao szuronynyal rohant II. Ferd inand ki-
rá lyra Nápolyban ; — 1852-benMarseil leben pokol-
gép készült I I I . Napoléon ellen, de mielőtt Par isba 
szállíttatott volna, felfedeztetett , 1853. jul. 5-én 
szinte gyi lkosok vár tak reá, az opera comique ajta-
jánál, 1855. april 28-án Liverani két lövést tett reá, 
1857-ben Tibaldi , Bartolotti, Gri l l i akar ták meg-
ölni, 1858. jan. 14-én Orsini, Gomez, Pieri , Rudio 
bombákat dobtak kocsija alá, 1863. dec. 24-én Gre-
co, Trabucco, Imperátori, Scaglioni merényked tek ; 
— Dousios Aristid 1862. sept. 18-án lőtt a görög 
királynéra, Otto nejére; — 1865. april 14-én Both 
Lincolnt gyi lkol ta meg; — Karakasov Dömötör 
1866. april 16-án II. Sándor czárra lőtt, ezidén, jun . 
6-án, Parisban, a longchampsi lófuttatásból hazaté-
rőre, a boulognei séta vízeséséhez közel, Berezowski, 

vagy máskép Berejuski kétcsövű pisztolyt sütött el 
ellene. 

Minden országnak van királygyi lkosa, évről 
évre szaporodnak, alig van év, mely i ly merényt fel 
nem mutatna. 1850-től 17 éven át 24 k i rá lygyi l -
kossági merény kisértetett meg, melyek közöl kettő 
sikerült, de nem koronás királyon. 

Az u j korszak, a forradalmaknak, a népfölség-
nek korszaka a tébolyodást, az öngyilkosságot, a 
párviadalt, a k i rá lygyi lkolás t magas számra növelte, 
u g y szólván szülte. A liberalismus korszaka büszke 
lehet saját ruhá jára . 

Mondták, hogy az absolut kormányrendszer 
szüli e merényeket , s a népek alkotmányos, politi-
kai s polgári szabadsága a ki rá lyok életének legerő-
sebb paizsa. Csakhogy e merény Angolországban 
is megkisértetett , s a tú la lkotmányos Fülöp-Lajos 
kilencz merényt élt túl. Másutt van tehát a bűnnek 
gyökere. Absolut kormány eszmék bői senki sem me-
rénykedett , mindeddig a merény democrat elvből 
történt, s mikor a politikai gyilkolás párvonalban 
fut az öngyilkossággal és a tébolyodással, akkor a 
politikai eszmék erkölcstelenségére figyelmeztet. 

Nem személyes bosszú, hanem a szabadság esz-
méje élesítette a fegyvert , felfegyverezte a gyilkost, 
és épen a szabadság öletett meg általa. Elmében va-
dul fogant szabadság késztette, az erkölcsi romlott-
ság pedig merényre küldte a gy i lkos t ; de mily po-
litikai rendszer az, mely a szabadságról vad fogal-
mat nyú j t , a szenvedélyt fékvesztve ereszti, s igy a 
merényre képesitő erkölcsi romlottságot növeli? E 
politikai rendszer lesz a politikai gyi lkosságok szü-
lőanyja is, és mivel csak vad fogalmat ad a szabad-
ságról, azért a merény mindig az igaz szabadságot 
teszi lehetetlenné. Bru tus megölte Caesart, s a telj-
hata lmú caesarok korát nyitot ta meg tőrével. A 16-ik 
században is gyi lkol ta t tak a fejedelmek, megfosztat-
tak trónjaiktól, a politikai szabadság elveszett, az 
absolutia 200 évre megerősíttetett. Orsini u tán F ran-
cziaország nyolez évre ostromállapot alá vettetett. 
Megfosztattak trónjaiktól az olasz fejedelmek, s az 
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egész félszigetet azóta mindig kivételes törvények 
kormányozzák, megfosztat tak a német fejedelmek, s 
Németország porosz katonai l ak tanya lett. Bün a 
merény, országos bün, országokat tesz nyomorul -
takká, bűnből csak oly boldogság születhetik, mi-
lyent egykor a convent, vagy Robespierre rémural-
kodása hozott Francziaországra. 

A kirá lygyi lkosság nem közönséges ölés. Mi 
hasznot várhat magára az i ly gyilkos ? Louvel nem 
kivánt koronát, mikor Berry herczeget meggyilkol ta , 
ezt sem Orsini, sem Karakasov, sem Buoth, nem 
várta. A pogány romai Caesarok gyilkosait szemé-
lyes nagyravágyás vezette, mert igy a meggyilkolt-
nak t rónját nyerték el ; de ma a k i rá lygyi lkos min-
dig egy politikai eszmének képviselője, egy pár tnak 
embere, akit a pár t gyi lkolásra küld, vagy pedig ő 
bizza meg magát a pár t küldetésével. Mily politikai 
rendszer mezején nőnek i ly eszmék, keletkeznek ily 
pártok, iskoláztatnak ily merénylők? Ott, lesz e me-
rények fészke is. 

A gyilkolás a számadatásnak egy neme, szá-
madásra csak az vonathat ik , aki valamivel megbi-
zatik. Rendkivüli a megbizás, rendkívülinek kell 
lenni a számadásnak is, azért a népfelsőség tana, 
rendszere szüli a politikai gyilkosságokat , késztet a 
merényre, s midőn a merényt bevégezte, ebben di-
csőséget keres, mert benne érdemet helyez. A köz-
gyi lkos tudja, hogy bünt követ el, még Vergier, a 
párisi érsek gyilkosa sem tagadta bűnének sulyját ; 
a politikai gyi lkos az ő merényében bünt soha el 
nem ismer. Orsini, a nyakt i ló alatt is, az olasz sza-
badságot éltette. 

A népfelség rendszerében a nép a fejedelem, a 
k i rá ly a népnek megbízottja, aki mindent a néptől 
kapott, minden hatalmát a néptől, mint kutforrásból 
nyerte, mindent a nép nevében végez. O a népnek 
egyetlen alattvalója, egyetlen szolgája. A szolgát 
számadásra lehet vonni, a szolga ellen föl lehet kel-
ni, valahányszor gondoljuk, hogyhüte len . Az alkot-
m á n y u g y a n sérthetlennek mondja a fejedelmet, 
mentnek a felelősségtől, az elitéltetéstől. De azért 
XYI . Lajost, mint saját megbízottját, és hűtelent 
mégis halálra ítélte a népfelség. És ha rendes tör-
vényszék nem is vonná feleletre a fejedelmet, evvel 
nem a fejedelem személye lett biztossá, hanem a 
rendkivüli törvényszék lett lehetségessé. Törvény 
u t ján nem lehet elitélni a megbizottat, kit hűtelen-
nek tar tunk, de anyagi lag lehet törvényen kivül. 
Az alkotmányos sérthetleuség tehát csak az alkot-
mány kívüli sérthetést szüli. Az egész nép el nem 

ítélheti, elitéli a nép közöl e g y n e h á n y ; az egész nép 
végre nem haj that ja az elitéltetést, felkel egy, s a 
nép nevében merényt kisért, a népet megbőszülni 
akarván, önmagát áldozza fel a népért. A népfelsé-
get u g y is csak egy gyakorolhat ja . H o g y a népfel-
ség tanában a nép közöl i ly merénykedő felálljon, 
erre csak túlcsigázott képzelet és vad szenvedély 
szükséges, s a népfölség tana épen e kettő. 

Minden k i rá lygyi lkos eszmét, pártot, népet 
képviselt, borzalmas merényét a nép nevében kisér-
tette meg, magát a nép küldött jének, tőrét vagy go-
lyóját , a nép fegyverének kiáltotta. 

A népfölség a kath. egyház tanának ellentéte; 
az a néptől, ez az Istentől származtat ja a hatalmat, 
az a k i rá ly t a nép megbízottjának, ez az Isten kép-
viselőjének mondja, az eszmében számadásra hivja, 
habár a lkotmányosan e számadástól felmenti, ez 
tisztelettel, hódolattal környezi. „Adolescentes sub-
diti estote senioribus; servi subditi estote dominis; 
mulieres subditae sínt viris suis; subjecti estote omni 
humanae creaturae propter D e u m ; sive regi, quasi 
praecellenti, sive ducibus, t amquam ab eo missis ad 
vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, 
quia sic est voluntas Dei, quasi liberi, et non quasi 
velamen habentes malitiae libertatem," sz. Péternek 
eme szavait váltig tagadja a népfelség tana. Megen-
gedi, hogy engedelmeskedjenek a felruházott feje-
delemnek, miután a fejedelem engedelmeskedett, a 
néptől kérvén és fogadván a hatalmat, — de nem 
azért „quia sic est voluntas Dei," hanem mivel a 
nép ezt igy akarja, s mivel a népfejedelemnek mu-
tatott engedelmesség lényegben a nép i ránt tanúsí-
tott hódolat. 

Innen a nép nevében merénylett számadás is. 
Merénynek ismeri cselekedetét a merénylő is, de az 
ő fogaimaiban épen ez az ő érdeme, ez az ő dicső-
sége, mert ilyent mert, — fogalmait pedig a népfel-
ség tanából meritette. 0 a népfelség tanának utólsó 
izig következetes hive, a többi a gyakor la tban kö-
vetkezetlennek tartat!k általa, Ez a for radalmárnak 
is az ereje a mérsékelt liberális ellenében, hogy ezt 
következetlennek, fele uton maradot tnak, vagy pe-
dig félénknek, idő előtt kétségbeesetnek kiál that ja . 

Amely dicsőséget magának tulajdonit a me-
rénykedö, azt némely körülmények között, hama-
rább vagy később meg is kapja. Talá lkoznak kisebb 
nagyobb tekintélyek, s néha ki rá lyi tekintély is, 
kik legnagyobb ünnepélyességgel hirdetni fogják, 
hogy a merénykedő valóban a nép küldetésével 
birt, a nép nevében cselekedett, a nép, a haza dicsé-
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retére, hálájára érdemes lett, s az utódok buzdítására nagy-
szerű cselekedetet vitt véghez. Ez a bünmerénynek dicsőí-
tése, hasonló bünmerényekre buzdítás, serkentés. Itt a bor-
zalmat gerjesztő gyilkosság mint nemzeti, mint hazafias 
erény és érdem állíttatik elő, s amit a merényszövő gyilkos 
lelkében forralt, az igazoltatik, ünnepélyesen dicsőíttetik. 
A népfelség sugalta a merényt, a népfelség dicsőíti azt, ő a 
nép nevére, a nép nevében intézkedő számitoló gyanánt 
tolta fel magát, s merénye a nép által mint nemzeti erény 
elfogadtatik, a nemzettől néha jutalmaztatik. A népfelség 
tanából merített eszme, mikor ténynyé vált, a népfelség ál-
tal elismertetik. A királygyilkolások szülő, dajkáló, koszo-
rúzó nevelő elve az uj-jogu államrendszer, t. i. a népfelség. 

Brutus a nép nevében gyilkolta meg Caesart, s Brutus 
dicséreteiről a caesarok előtt szónokoltak. Mindenik Caesar 
hallotta Brutus dicséreteit, nem zavarodott meg rajta, mert 
e caesar is gyilkolással jutott trónra. A tény egyiránt dicsé-
retesnek tünt fel, később fényes hagyományképen tündö-
költ, azon különbséggel, hogy Brutus nem lett caesar, a 
gyilkos praetorianusok hadnagya pedig caesar lett. Egyik-
nek merénye caesarsággal, másiknak nemzeti dicsőítéssel 
jutalmaztatott, s Brutus semmit sem irigyelhetett a sikeres 
merénykedöktől, kik trónra jutottak. 

Ami Brutussal történt, hasonló dicsőítést nyertek az 
uj királygyilkosok. A bűnnek dicsőítése serkentés ugyan-
azon bünmerényre. Ez a közbotrány Európában, mikor a 
bün erénynek kiáltatik, dicsértetik, jutalmaztatik. Ez a cae-
sarok kora. 

Nápolyban két királygyilkos volt, Bentivenga és Age-
silao. ,Gazzetta del popolo' 1858. 52. sz. mart. 2-án irta : 
„Olaszország népei ! térdeljetek le Bentivenga és Milano 
Agesilao előtt, csókoljátok a két szentnek porait. Az aljas 
udvaronczok kápolnát emelnek azon a helyen, Sziiz Mária 
tiszteletére; ki tudja, ha le nem tétetnek-e azon kápolnában 
Agesilao szent ereklyéi ?" 

Jött 1860-dik év, Garibaldi Nápolyban volt, népün-
nep, a bűnnek dicsőítése rendeztetett, a katonaság, a hiva-
talos nép a temetpbe ment, Agesilao sírhantját körülvette, 
halhatlansági koszorúkat rakott a sírra, a'gyilkos felesége 
nemzeti évi dijt kapott, Agesilao az érdemes hazafiak közé 
soroztatott. Mindezt Victor király helybenhagyta, királyi 
nevével aláirta.1) 

Orsini merénye ismeretes. ,Grazzetta, del popolo' irta : 
„Orsini nagy ember;" „Ragion"; „Orsini Olaszország törté-
netében nagyszerű kép gyanánt fog megmaradni ;" ,Unione': 
„Orsini, Rudio és Gomez erőteljes egyéniségek, kik önmeg-
tagadásból s feláldozásból élnek, a hazáért meghalnak," s 
összehasonlította mind a hármat Libényivel.2) 

A gyilkos ,nagy ember' lesz, a nyaktilón kivégeztetett 
bűnös ,a hazáért hal meg.' Poerio, a fáradhatlan összeeskü-
dözö vértanúnak kiáltatik, halála után dicsőíttetik, kit egy-
kor Gladstone is Aberdeenhez írott hires levelében a nápo-
lyi tömlöczökről kidicsért.3) 

1858. april 6-án Robespierre dicsöittetése tartatott Lon-
donban, aki, mint Gaume irja : „maga a megtestesült forra-

') Armonia 1858. 50. sz. mart. 3. 
*) Armonia 1858. 53. sz. mart. 6. 
s) Unitá catt. 102. sz. 30. apr. 1867. 

dalom, s a vallásos és társadalmi rendnek esküdt ellensége 
volt;"4) aki halálos bűnnek nyilatkoztatta, hogy Franczia-
ország valaha királyt adott magának,5) s irta, hogy Fran-
cziaországban Clodvigtól az utólsó Capetig fejetlenség ural-
kodott;6) akiről Condorcet 1791-ben ir ta: „Voltaire nem 
látta mindazt amit tett, de megtette mindazt, amit mi látunk. 
Akik mélyebbre látnak, felismerik, hogy a mai forradalom-
nak, mely Európát rettegteti, atyja Voltaire volt. 0 döntötte 
meg a legrettentőbb akadályt, a vallásos és papi hatalmat ; 
s ha az egyház hatalmát meg nem dönti vala, soha meg nem 
döntötte volna a zsarnokokat. A bölcsek észleletei készítik 
elő mindig a forradalmakat, de a nép karja az, mely azokat 
végrehajtja."7) S Voltairenek ma Parisban emlékszobrot ké-
szítenek, melyre Amadé, Victor fia is adakozott. 

Hol születik tehát a királygyilkosság gondolatja, nincs 
kétség többé. A népfölség gyakorlati következetessége szüli 
a merényeket, a népfölség rendszere helyesli, dicséri, dicső-
íti azokat, s a népfölségi királyok, mint Victor, nemzeti ér-
dem gyaaánt hirdetik azokat, s nemzeti jutalommal tetézik. 
A mai világban egy helyütt dicsért, dicsőitett királygyilkos-
ság mindenütt szórja eme gyilkosság magvát. 

Nem mindenik királygyilkos, aki a népfölség tanát 
vallja, mert a tanokat gyakorlati következetlenséggel is 
szokták vallani, de a tan maga, melyet uj jognak neveznek, 
a királgyilkosság szülője. Kárhoztatják tantársaik a gyil-
kosságot, mit sem tesz, vannak más tantársok, akik azt 
dicsőítik, ahol előbb gyalázták, ott később dicsőitették az 
ily gyilkosságot. A visszahelyezések korát éljük, mondá 
Renan; Júdást és az ördögöt vesztett dicsőségökbe vissza-
helyezték, miért nem remélhetné bármelyik politikai gyil-
kos is, hogy egykor ö is a Pantheonban fog helyet foglalni ? 
Agesilao, Orsini hamar dicsőitettek, Karakasow, Berejuski 
később dicsőíttethetik. Itt minden az egyéni felfogástól függ, 
s a protestantismus oly szépen érvényesítette az egyéni fel-
fogást a vallásos népfölségben, nem sok idő kellett reá, hogy 
az egyéni felfogás érvényre jusson a politikai népfölségben. 
A protestantismus megtanította a népeket, hogy ki-ki ítélhet 
a szentírás értelme fölött az egész kereszténység nevében : 
csak egy lépés kell, melyre az utmutatás megvan, hogy ki-ki 
cselekedjék az egész ország, az egész politikai világ nevé-
ben. Az egyéni mindenhatóságról a vallásiakban a politikai 
mindenhatóságra még féllépés sincs. 

Mégis a legitim fejedelmek közöl némelyek oly igen 
örülnek ezen uj jogú királyságnak. Parisba vándorolnak, az 
ujjogu rendszert megtisztelni, s odamenni kényszeritik azon 
fejedelmeket, kik a népfölséget épen el nem fogadják. Az uj 
kornak haladását bámulják a világtárlatban ; egy osztály 
van kifelejtve belőle : Pate, Merino, Libényi, Liverani, Ti-
baldi, Grilli, Bentivenga, Agesilao, Greco, Trabucco, Impe-
rátori, Scaglioni, Weszflet, Becker, Dousios, BootL, Surrath, 
Karakasow, Berejuski stb. arczképeinek kirakata, hogy 
midőn a vándor királyok és császárok a kirakatok osztá-

*) La révolution, Vol. IV. pag. 184. Paris. 1856. 
5) Moniteur 1792. dee. 4. 
•) Moniteur 1793. inaj. 10. 
') Mercure de France 1790. 32. sz. aug. 7. — Diderot szava 

ismeretes : „Et ses mains ourdiraient les entrailles du prêtre — á dé-
faut d'un cordon pour étrangler les rois." 

2* 



lyait vizsgálják, ez osztályt is meglátogatva észre vegyék, 
kezeikkel tapintsák, mi a népfölségü királyság. 

Mert ma a fejedelmek borzadnak a forradalomtól, mi-
kor közel van, de kaczérkodnak vele, mig távol van ; gyű-
lölik, mikor mar, szeretik, mig sima kézzel jár. Sima a for-
radalom, hogy simulhasson, simul, hogy a trónig feljuthas-
son. A forradalmi tanokat engedik, sőt, mikint Maria-An-
toinette, csipösségök miatt, kedvellik ; mikor a forradalom 
tettre lép, rettegnek tőle. 

A lengyel forradalom ez utolsó ténynyel szennyes lett, 
amely eddig ily bűntől ment volt. Kétségbeesés vetette a 
lengyel nemzetet a forradalomba, kétségbeesett ember szeny-
nyezte azt be, az igaz, a katholikus lengyel nemzet tilta-
kozott a merény ellen. Igazságtalanság igazságtalanságot 
szül ; hol nincs igazság, ott örvény nyilik meg, II. Sándor 
czárnak, daczára a lengyel forradalomnak, daczára a bor-
zasztó merénynek, sok oka van, hogy a lengyelekkel igaz-
ságosan bánjék. A fejedelmek játékait egy lövés megsemmi-
síti. Kárhoztatni kell, ami a lengyelekkel történik, kárhoz-
tatni kell, amit kétségbeesett fiai tesznek. Bűn bűnt hiv fel, 
a kettő ismét nagyobb harmadik bűnt. Forradalom képes a 
nemzetet megölni, felszabaditani nem képes, mert a győztes 
forradalom mindig maga magát emészti fel, s a társadalmi 
rendet soká lehetetleníti. 

Mikor a kath. világ sz. Péter szellemi fejedelemségé-
nek 18-századoa ünnepét üli, azalatt Mexicoból egy nemes-
lelkü, és jobb sorsra érdemes fejedelem összeroskadott trónjá-
ról hazatér.*) Összevág az idő, hogy Miksa császár megemlé-
kezzék, mit hallott, mit igért a szentatyának, s belássa, mi-
szerint az egyház zaklatásával egy országot sem szervez-
tek, egy trónt sem erősítettek, polgári, jogi rendet soha és 
sehol sem szilárdítottak. 

Seward sürgönye a mi felséges királyunkhoz, és a 
brüsseli udvarhoz tudtul adta, hogy Miksa uton van, a so-
rok között pedig, hogy életét az Egyesült-államok elnöke 
mentette meg. 

A legyőzött, de meg nem tört katonai erény, a sikert 
vesztett jó szándék, a tévedéseken járt jeles elme, a földig 
alázott, elárult fejedelmi tekintély jön vissza hazájába . . . . 
elmélkedni. Bő tárgy egy élet elmélkedéseire. A bukás, a 
sikeretlenség okait nagyobbrészt még titok fedi, Miksa, mint 
ritka elmésségü iró, kétség kívül leirja három éves császár-
ságát, s feltehetjük, hogy I. Napoléonnal saját hibáit is ne-
mesen fogja bevallani. I. Napoléon az ő ,emléklapjaival,' ön-
vallomásaival nem vesztett semmit, mert miután mindenki-
től legyőzettünk, még egy győzelem vár reánk, önfejüsé-
günkön győzedelmet aratni. Ez „victorum genus optimum." 

Rokonszenv kisérte a trónra, rokonszenv mellett ros-
kadott össze trónjával. Különféle politikai vágyak és remé-
nyek üdvözölték császári palotájában, a szerencsétlen, az 
üldözött méltóság iránti tisztelet, s könyörület kiáltozott 
Európából mellette. Tiszteletünkben nem vesztett semmit, 
sőt nyert. 

Nagy hibákat követett el, megbuktatták a nehéz kö-
rülmények, megbuktatták a balsorsu befolyások, megbuk-
tatták a félszabályok, megbuktatta végre ő maga magát ; de 
országlása végnapjaiban, a legnagyobb veszélylyel szem-

*) Fájdalom ! a legutóbbi tudósítások agyonlövetését majdnem 
kétségtelenné teszik. 

közt, fenséges családja dicsőségét és saját erényeit fényesen 
bebizonyítván, nemességét, határozatát, bátorságát, kitartá-
sát azok is magasztalják, akik kezdő politikájának hibáit 
kimutatták, s ami történt, azt előre jósolták. Megcsalatva, 
segélyezőitől árulásig elhagyatva, a siker reménye nélkül a 
fegyveres factioval csatára szállt, többre becsülvén utólsó 
csepp vérig védett trónjának lábainál hős halállál meghalni, 
semmint gyáva futásban menekülést keresni, amit épen azok 
ajánlottak, akik a trónra, minden Ígéretekkel, biztatásokkal 
meghívták. Ezen oldalát a mexicoi drámának Miksa császár 
felfogja deriteni, — de ki deritendi fel a párisi zarándoko-
lás igazi indokait ? Miksa példát adott Európának, miképen 
kell magát a megvetés ellen megvédeni, miképen kell az 
ellenség tiszteletét kierőszakolni, mikint kell a veszély elől 
gyáván hátráló eszélyességet megszégyeniteni. Ö látta, hogy 
mindent vesztett, de magát nem vesztette el, sőt akkor birta 
igazán. Más fog Mexicoba rendet hozni, de az Isten ama né-
pet még nem találja érdemesnek a béke áldásaira, e népnek 
még bűnhődni kell. 

Miksa császár vállalatának sikeretlenségét az ultra-
montánoknak tulajdonították. Mintha ezek harczoltak volna 
Juarez zászlói alatt. Az ultramontánok, ha már igy tetszik 
nevezni a kath. népet, üdvözölték Miksát, a pápai nuncius 
kisérte ; Miksa csakhamar leczkézte a püspökséget, nekik 
hátat fordítva, a liberális forradalmároknak nyújtott kezet. 
Akik támogatták volna, azokat eltaszította, akik ellene har-
czoltak, azokat kereste, trónjának alapja nem volt. A püs-
pökség eltaszitva, a pápai nuncius állása lehetetlenné válva, 
a katholikusok nézték, mi lesz a dologból ? Egyház nélkül, 
egyház ellen, lehet a jól rendezett országot felzavarni, de 
ujat alapitani nem lehet. Miksa az egyház jogát tapodta, 
jogtapodással jogot nem lehet teremteni, Miksa az egyházi 
tekintélyt lerántotta, a magáénak ez által alapot nem adha-
tott, pedig neki erre volt szüksége. Miksa liberális fejedelem 
volt, a liberalismus csalódásait ki nem kerülhette. Két rög-
eszméje volt : hogy egyház nélkül is országot alapit, s hogy 
a liberálisokat megnyeri. A csalódás bukásban végződött. 
Liberális rendszer soha nem alapit országot. 

Csalódtak Miksában a katholikusok, csalódtak a libe-
rálisok, csalódott végre maga Miksa is mindenkiről, minden-
ről, az egész mexicoi császárság egy nagy csalódás. Kath. 
országokban, hol a rend, a jog a nép ösztönébe átment, 
könnyű liberaliskodni, mert a nép ösztöne kormányzója el-
len is sokáig jó uton fog maradni ; de hol a liberális tanok 
forradalomra, a forradalom hosszú fejetlenségre fajult, ott 
liberális eszmékkel a meglevő roszat csak növelni lehet. 
Könnyű kath. országokban liberaliskodni, mert a rend ösz-
töne a polgárokban a liberális eszméket a gyakorlatban 
mindig fele uton hagyja, s maradhat annyi alap az állami 
társadalmi életre, hogy nyomorultan bár és küszködve, 
mégis megélhetni; de hol a belháború 50 évig tart, ottan a 
liberális eszméket végső izig alkalmazzák, liberális zászlóval 
oda menni annyi, mint tűzre tüzet önteni. I. Napoléon, mint 
consul, VII. Piussal karöltve állította vissza a rendet. Miksa 
vállalatával egy tapasztalat gyűlt az államtan bölcsészettá-
rába. Nem volt elég egyházias a katholikusok, nem volt elég 
ellenséges az egyházzal a liberálisok, nem volt elég kalan-
dos III, Napoléon előtt, nem keresett alapot trónjára, hiu 
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ábránd után indult, hogy anticatholice kath. népet nemzetté 
olvaszt . . . . itt a sikeretlenség szülőoka. 

A visszatértet tisztelet fogja fogadni, rokonszenv, sőt 
bámulattal párosult előszeretet körül venni. 

A nagy romai ünnepek nagy dicsőség az Istennek, 
nagy vigasztalás mi reánk ; de a küzdelmek hirdetője is. A 
poklok hatalma felzúdul, felbőszül a kath. élet ily diadalán, 
ily hatalmas egységén. A kőmivesség jun. 21-én az egész 
világból Parisban volt, a terv megalapittatott, a szerepek el-
osztattak. Nekünk is kijut, s jövő télen meleg napjaink le-
hetnek, sőt a jelekből Ítélve, mondhatjuk, meleg napjaink 
lesznek. Akik külföldön a szélső pártok, s Isten tudja, mily 
páholyokban iskoláztattak, mikint egy lap az ő viseletével 
bizonyítja, közöttünk küldetéssel forognak. Az egyház füg-
getlensége veszélyben, az állam teljes hatalma az egyház 
fölött, ez a czél. Lehet, hogy simán, lehet, hogy durván is 
fog vitetni a törekvés, — de ez meglesz, sőt már megvan. 
A szentatyától búcsúval felruházott „oratio in praesentibus 
Ecclesiae calamitatibus" épen korszerű, épen magyar haza-
fias imádság a kath. papságnál. 

A szentatya, midőn jun. 16-án a bibornokok és a Ro-
mába már megérkezett egyháznagyoktól, megválasztatása 
emlékeül, hódolatát fogadta, mindezekre czélzott, hogy az 
egyházért, az Isten dicsőségeért, Europa boldogságaért har-
czolni fog, ígérte, testvéreit e harczra buzdította, s akik a 
világ minden részeiben, az igazságért, a jogért, a szabadság-
ért, az egyház függetlenségeért szóval, tollal harczolnak, 
mindazokra áldást adott. 

Ezen áldás pignus benedictionis coelestis, szerény 
munkánkat a testvérek között, testvéreink pártfogásával, 
folytatjuk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KALOCSA. A kereszt szeretetének jutalma egy bol-

dog halál. Ez isteni igazság im szemünk előtti keresztény 
példában újra szentesíti magát. A régi beteg már a halálost 
izzadja. A hosszú tűrésnek halványult homlokán a végső küz-
delem cseppjei gyöngyöznek. A testi érzékek lassan végleg 
megtompulnak. A szemek örökre becsukódnak. A kékült 
ajkak a térdelő lelki-atya oratióját követő Amen kimondá-
sára is már képtelenné válnak ; és a siránkozó árva szegé-
nyek fájdalmas fohászai között —• a szentek hónába repült 
a szeretett atya. Ez atya Klassanovich Marián, sz. Máriáról 
czimzett szepesi apát s kalocsai székésfőegyházi olvasó ka-
nonok ur. 

A megboldogult példánya volt a katholika erkölcsök-
nek. Született 1796. évben Újlakon. — 1819-ben Kalocsán 
pappá szenteltetett, s ugyan főmegyénkben 5. évig Jézus 
szive szerint nevelte a lelkeket. — 1824-ben tábori pappá 
lett, hol veszélyes körülmények és nélkülözések daczára sem 
vesztette el szilárd papi jellemét. — 1836-ban csonoplyai plé-
bánossá avattatott, hol a hívek szeretetét annyira kiérdemelte 
hogy azok, a legkisebb kétségükben siettek hozzá atyai ta-
nácsért. Igazán omnibus omnia factus. Hívei családjait áldá-
sos látogatásaival boldogította, azoknak lelki és testi szük-
ségeit körülményesen ismerni tanulta, — és ha segélyt 
nyújthatott : nélkülözés és fáradság nem akadályozák ir-
galmas szivét. — Betegeit szerette, és a veszélyes ragályok 

nem riasztották őt vissza a lelki vigasztalások kiosztásában. 
Onnan következett, hogy egy choierai időben hívei őszinte 
szeretetének majd nem áldozata lett. Minden héten többször 
megjelent az iskolában, és isteni Mestere módjára, nyájas 
leereszkedéssel simogatta a kisdedeket. Igen jól emlékszem 
még. Ha valaki közülünk jól elmondta a katechismust, a 
gyöngéd szeretet lebilincselé ajkait, és csak a szemében ra-
gyogó köny tanusitá elérzékenyült örömét. Akkoriban az 
illyr katechismus nem vágott össze egészen a magyarral : ő 
törődött korát félretéve, lefordítja a magyart illyrre, leíratja 
hogy a vallási oktatás addig se szenvedjen hiányt, mig a fel-
sőbb rendelet erről nem gondoskodandik. Próbatétek alkal-
mával rendesen szép ajándékokkal lepett meg bennünket. A 
kisdedek iránti szeretete annyira fogva tartotta őt, hogy 
ilyenkor egész napokon át nem vesztette türelmét az apró 
csacsogókat hallgatni. — Fenmaradt sz. beszédei mutatják, 
mennyire szivén viselte a hivek üdvét; látszik, hogy nagy 
szorgalommal készült a szószékre, és nem követte a hötyke 
reggel készülő szónokokat. Tudta, hogy a csak mise előtti 
sietős olvasgatás nem érleli meg a szivekben az Isten igéjét. 

A jó emberek társaságát nem vetette meg, de a bor-
compagnistákat sem kereste föl. — Papi jellemét emberi te-
kintetek miatt nem tagadta meg. Kegyes bánásmódja mel-
lett, hol máskép kellett — a szigort is igénybe vette. 

1853-ban, midőn kanonokká kineveztetett a hivek 
csoportosan sereglettek a plébánia körül, hogy fájdalmukat 
kifejezzék a szeretett atya távoztán. A szegény árvák, öz-
vegyek könyek közt sopánkodtak, ki fog ezentúl róluk gon-
doskodni. A hivek aggódtak a nagy lelkiatya vesztén. Bú-
sult utánna az egész falu. — Kanonoki életéről egész köny-
vet lehetne irni. Ezen egyházrangbani előléptetését Isten 
uj intéséül vette, melyre szorgalmát buzgalmát, papi 
ajtatosságát megkettőztette. — 9. év előtt az Isten 
nagy próbára tette erényeit. Jobb kezéből és lábából elvette 
az életerőt mit az egész test súlyos tehetetlensége követett. 
E hosszú 9. éven át bizonyította be csak, mily benső meg-
győződésben gyökereznek érvényei. . . . Rendesen a szobá-
ban ült, és vagy a zsolosmákat imádkozta, vagy az olvasó 
forgatása mellett, Máriával társalgott. Ha valaki megláto-
gatta és türelmén csádálkozott, a szeretett angyali mosolyá-
val jelenté, hogy ő teljesen megnyugszik az Isten sz. aka-
ratján. — Szerénysége korával haladott, és ameddig C3ak 
teheté, még a felöltönyét sem vetette le mások jelenlétében.— 
Mindenben csudálatosan pontos volt, mit azoktól, kiket a 
gondviselés gondjára bizott, hasonlókép nagy szigorral köve-
telt. — A hazafiságnak nem maradt adós, hanem ahol a köz-
jólét áldozatokat igényelt — buzgólkodva vitte ajándokát 
a szentügy oltárára. 

Azonban nem is akarom soraimmal tovább homályosí-
tani a példás életet. Minden jóra és igazra nemes lélek ő. A 
szép láttán szive gyöngéd, mint mennyei lényé, hisz a leg-
kisebb virágnak is hogy örült. 

Tollam csak akkor tudná méltóan ecsetelni a megbol-
dogult erényeit, ha azokat egy menyei követ mondatolná 
tollam alá az ég életkönyvéből, hol mindenek följegyezvék. 
Teremtője érdemeit elegendőknek vélte, hogy őt f. é. junius 
16-án épen sz. Háromság vasárnapján magához hívja, és őt 
az örök boldogság babérjával megkoszorúzza. Az átköltö-
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zött iránti köztisztiszteletet szeretetet, részvétet tanusitá ama 
megszámlálhatlan sokaság, mely földi porait elkisérte a kö-
zös D.yughelyre, hol várják a föltámadást. Imádkozzunk 
érette ! B—ch. 

VEVEYapr. 30. A valiisi kanton hatóságának a jezsuiták 
ügyében a szövetségi tanácshoz intézett felterjesztése mély 
benyomást gyakorolt, mivel világosan kimutatta az utóbbi-
nak helytelen, önkényszerü eljárását. Szerencsések valánk 
ez úttal tapasztalni, hogy a liberális párt néhány lapja, még 
birt némi igazságérzettel és részrehajlatlansággal. Elismer-
ték e lapok, hogy a szövetségi határozat valóságos állam-
csíny volt. Azt hinni, vagy el akarni hitetni, hogy Svajczot 
veszély fenyegeti, ha 10—12 jezsuita lépi át határait, való-
ban nevetséges eljárás. A katholikus cantonokban a közvé-
lemény elitélte amaz eljárást, és pedig oly módon, hogy a 
jezsuita-üldözés itt levő csekély pártolói sem mertek mel-
lette szót emelni. Figyelemre méltó tény, hogy a mostani 
szövetségi tanács tagjai újra megválasztásukat a kath. kö-
vetek hozzájárulásának köszönhetik, mert különben a balol-
dal jelöltjei győztek voltak. Azt kérdem már most, más al-
kalommal nem leend-e jobb tartózkodni inkább a szavazás-
tól, mint oly emberekre szavazni, kik imigy mutatják elis-
merésöket ? Minek gátolni a baloldal diadalát, ha a mostani 
tanácsosok is csak azt teszik, amit annak jelöltjei elkövet-
nének ? Egy romai tanács szerint ugyan a katholikusoknak 
a választási ügyben ajánltatilc a jó eszközlésére, és a rosz 
meggátlására hozzájárulni ; de mi jót tettek, vagy roszat 
akadályoztak meg követeink oly férfiakra adván szavazatu-
kat milyenek Fornerod, Dubs s mások ? — írtam múltkor, 
hogy romai követünk lépéseket tön a czélra, hogy a szent 
szék a svajczi önkény tesektöl megfosztassék. Ezen lépést tel-
jes siker nem követte. A svajczi önkénytesek erélyesen til-
takoztak a túlzó gyámnoki buzgalom ellen. Legtöbbje kat-
holikus, és a kötött szerződés kötelezi őket is, azután miért 
volna nekik megtiltható a pápát védeni, miután a Garibaldi 
csapatjaiban szolgáló svajcziakat senki sem háborgatja? — 
Mermillod genfi püspök híveihez egy főpásztori körlevelet 
intézettt : ,az egyház szabadságáról és függetlenségéről.' 
Ezen roppant tárgy a gondolatok azon szabatosságával, és 
az irály ama tökélyével kezeltetik, minőt már megszoktunk 
a fönkelt lelkű írótól. A tárgy megfelel szükségeinknek. 
Svajczbau leginkább hordozzák ajkaikon a szabadság mézes 
szavát, de megfelejtkeznek róla ha eretnek vagy liberális 
szenvedélyek vannak kérdésben. Sehol sem foglalkoznak 
annyit a lelkismeret és vallásszabadsággal, és sehol sem gör-
dítenek az utóbbi ellen annyi akadályt, mint épen itt, és kü-
lönösen a baseli megyében. Azért nem is lepettem meg, hogy 
Solothurnban nevezet körlevelet németre fordítják. — A sz. 
galeni megyében is egy idő óta a vallási kérdés foglalkod-
tatja a nagy közönséget, a sajtót és tanácsot. Az elhunyt 
Theodosius atya néhány év előtt Svajcz németajkú részei 
számára egy szerzetes nőtársulatot alapított, melynek czélja 
a tanítás. Gyorsan terjedett, mivel szükséget pótolt. Több 
kantonból ugyanis az idegen szerzetesnőket kiküszöbölték 
azon ürügy alatt, mivel nemzeti nevelést nem képesek adni. 
Ezen ürügyet persze a Theodosius nénikéi ellen fel nem 
használhatták, tehát más után kellett látni. A sz. galeni ta-
nács elhatározta, hogy ezután külön elemi leánytanodák ne 

legyenek, hanem vegyesek tekintet nélkül a gyermekek 
nemére. Ezen határozat oly általános ellenzésre talált, hogy 
a tanács jónak látta azt visszavonni. Czélját mégis más mó-
don érte el a tanács, kimondván, hogy csak oly módon ád 
felhatalmazást az oktatásra,ha a tanítónők valamely kanton-
beli zárdához tartoznak. A theodosianus-szüzek anyaháza 
Mellzingenben a zugi kantonban van. Számos kérelem ért 
most a tanácshoz ama megszorítás visszavételére ; azonban 
nem használt, a tanács többsége áttért — napirendre. 

Alig végzé el igy a nagytanács eme tárgyat, átment 
az anyakönyvek ügyére. Eme lajstromokat 20 kantonban 
a két hittvallásu lelkészek vitték,ami az államra nézve költ-
ségkíméléssel volt összekötve ; mégis a legelső alkalomra 
lestek, hogy ezt elvehessék tölök, A saint-galleni püspök 
körlevelet bocsátván papjaihoz, figyelmeztette őket, bizo-
nyos a vegyes házasságokra vonatkozó, de elhanyagolt sza-
bályokra. A sajtó nagy zajt ütött, panasz emeltetett a nagy 
tanácsnál és ez (büntetésből ? !) nagy többséggel elhatározta 
hogy az anyakönyvek vezetése el fog vétetni a lelkészektől 
és világi hivatalnokokra bizatik. — A berni nagy tanács is 
uj módot talált egyházunk üldözésére. A berni jurákbaa t. i. 
a lelkészek nevezése a franczia concordatum szabályai sze-
rint történik, a püspök nevez, miután az illetőket a kor-
mánynak felterjesztette volna ; a régibb kanton részekben 
pedig rendesen a plebáníatanács nevezi a lelkészeket. A 
berni államtanács már most önkényüleg elhatározta, hogy a 
lelkésznevezés módja egyöntetű legyen mindenütt, követke-
zőleg a Jura számára a püspöktől kinevezettek a tartomá-
nyi tanácsok elé terjesztetnek jóváhagyás vagy megtagadás 
végett. Ezen tanácsosok nem akarnak élni az önkényüleg 
reájok ruházott joggal, az államtanács pedig nem akar el-
állani szándékától, igy tehát a kinevezések függőben marad-
nak a hivek lelki kárára. 

BERLIN, jun. 2. Von der Marvitz nep. János a kulmi 
ismert buzgó főpap nyilvános imákat rendelt az üldözött 
oroszhoni egyházért, körlevelében imigy ír : „Midőn 1861. 
sept. 29. kelt körievemben szavamat emeltem, hogy híveimet 
óvjam az idők veszélyeitől, emiékökbe idézvén, hogy a vi-
lági hatalom iránti engedelmesség isteni törvényen alapszik 
előreláthattam, hogy egy szomszédország politikai mozgal-
maiknak rosz következményei leendnek. Azóta a bekövet-
kezett események félelmeinket felülmúlták. A győző nem 
ismer zabolát, a legyőzötteknek legszentebb elévülhetlen 
jogait lábbal tiporja, oly hatalmat tulajdonítván magának, 
mely öt meg nem illeti, megtámadja a vallás és lelkismeret 
jogait oly módon, hogy czélja felől nem lehet kétség, mely : 
birodalmában kiirtása a kath. vallásnak. Véghetlen fájdal-
mában efölött sz. atyánk szükségesnek látta ünnepélyesen 
tiltakozni m. oct. 29-én tartott consistoriumban eme üldözés 
ellen, és felhívni az egyház összes tagjait, miszerint kérjék a 
Mindenhatót az egyház emez üldözött részeért ; hogy segé-
lyére legyünk azon eszköz által, mely az apostolok korától 
fogva mindig használtatott az egyházban. Kötelességem, 
hogy ezen apostoli felhívásnak megyémben eleget tegyek. 
Midőn veszélyes felhívások történtek megyémbeli híveimhez, 
hogy részt vegyenek a lengyel forradalomban, én eré-
lyesen védtem a hatalom jogait , és engedelmességet 
követeltem. Ugyanazon erélylypl kárhoztatnom kell ma a 
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politikai erőszak visszaéléseit, azért rendelem, hogy a lelkis-
meret és vallás üldözése megszüntetéséért, eltávolításáért a 
kulmi megyében három hónapon által nyilvános közimák 
tartassanak." — Az 1866. év folytán a kulmi megyében 200 
személy tért az egyedül üdvözítő egyház kebelébe, és csak 
két katholikus állott az amerikai baptisták utálatos feleke-
zetéhez. — A bajor pretestansok megütköztek azon, hogy a 
jelen király kath. herczegnőt vesz nőül, miután a három 
előbbi fejedelem annyira ment az egyenlőség elveinek alkal-
mazásában, hogy protestáns nőket vettek. 

• AMERIKA, maj. 1. Amerika szövetséges éjszaki álla-
mai nem képeznek egy népet, vagy egy nemzetet, sőt ké-
telkedni lehet azon, ha akarnak-e egy nép és egy nemzet 
lenni? Mindenütt a megoszlás szelleme észlelhető. A déli 
államok küzdöttek a különválhatásért. A győztes éjszaki ál-
lamok, nem akarván a délnek hasonló jogokat adni tényleg 
a szövetség szétbomlását eszközlik. Az elnök vád alá helyez-
tetésének indítványa, a radicalisok által az alkotmányon ter-
vezett módosítások épen nem alkalmasak a szellem és akarat 
egységét létesíteni. Az épület recseg minden részeiben, és 
méltán lehet kérdezni, mi okozza e romlást ? Nem akarjuk 
most tanulmányozni a politikai események menotét, hanem 
inkább az erkölcsi, a társadalmi oldal felé fordulunk. Mi egy 
amerikai lapban, a „Brooklyn Daily Times"-ben melyet a 
„New-York-Tablet" is idéz, tényekre találunk, melyek al-
kalmasak a helyzet felderítésére. Azok egy előadásból merit-
tettek, melyek Uj-Yorkban a sz. Péter s Pál templomában tar-
tattak. A szónoklat a katholikusok helyzete és kötelmei körül 
forgott. A hallgatóság nagy volt. Az ami egy állam főerejét 
képezi, az ami a jövőben jólétét biztosítja, a család jó alkotá-
sában rejlik. Mivé lesz az unióban a család ? Tökéletes szét-
oszlása felé halad a házasság azon fenséges jellégének hiá-
nya miatt, mely belőle szent dolgot csinál. A protestánsok-
nál a házasság nem tekintetv én szentségnek, egysége és fel-
bonthatlansága erős csapásokat szenvednek. Ezen szerződés 
melynek feltételét Isten maga szabályozta, a polgári tör-
vényhozás szeszélyeinek van alávetve. A válás borzasztó 
mérvben terjed, annyira halad, hogy az amerikai nép a több-
nejűség egy neméhez jutott. A házastársak legcsekélyebb 
okok miatt elválnak, és nekik a legkönnyebb ut nyilik azon 
teher lerázására, melyet könnyelműségük miatt többé viselni 
nem akarnak. Nem régen egy lap hirdetései között az elvá-
lás kieszközlése titkos uton ajánltatik. Az ajtó megnyilt min-
den rendetlenségeknek. A pogányságnál mélyebbre sülyed-
tünk, mely a férfi és nő ünnepélyes egybekelését az ég vé-
delme alá helyezte és szertartásokkal övedzte körül. — A 
házasság egységének elvesztésével elvész az atyai gyengéd-
ség, és a gyermekekröli szorgos gondoskodás. A statistika 
erre vonatkozólág fájdalmas adatokat szolgáltat, melyek al-
kalmasak azok megzavarására, kik a yankee fajt annyira ma-
gasztalják. A népesség a szövetséges államokban csak lát-
szólagosan van növekedésben, tényleg alább száll. A halot-
tak száma felülmúlja a szülötteket. Idézzük Haugh tudort, 
az összeiró hivatal főnökét. Ezen tudós kijelenti, hogy az 
amerikai anyáktól született gyermekek nem töltenék ki a 
halálozások által történt ürt, s hogy ha mégis több a szület-
tek mint a holtak száma, ez küleredetü anyáknak tulajdoní-
tandó. Doctor Allen ugyanazon nézetben van. Egybehason-

litja a jelenleg szülött gyermekek számát az ezelőtt szülöt-
tekével, s azon eredményre jut, hogy a yankee faj kevesbe-
dik. Ezen eredményt minek kell tulajdonítani? a tudor ur nem 
akarta a kényes kérdést szellőztetni,de kimondja,hogy a hábo-
rúnak vagy ragályos betegségeknek nemkelltulajdonitani,ami 
után nem volt nehéz ujjal mutatni a sebre. így tehát illetékes 
férfiak véleménye szerint az egyesült államok területe saját fiait 
falja fel. Az Európából szakadatlanul jövő bevándorlók nél-
kül elnéptelenednék, és bizonyos kiszámítható idő múlván 
sivataggá válnék. Tehát az annyira megvetett, átkozott 
Európa tartja fen itt az emberi nemet. Magukra hagyatván 
a yankéek, eltűnnének a földről. Megfélemlítő tény, mely 
bizonyítja, hogy nem a föld termékenységo, nem a szűz föld 
birtoka, felhasználása, nem határnélküli ipar képezik egye-
dül egy nemz?t boldogságát, erejét. Bizonyára Eszakame-
rika mindennel bir, ami anyagi szempontból szükséges arra, 
hogy nagy és hatalmas legyen ; sőt többet mondunk, csudá-
latos módon használja a pazar adományokat. Nem hiányzik 
nála tehetség, vállalkozói szellem, merészség, ügyesség, elő-
látás. Mi hiányzik tehát ? Azon elv, mely nélkül tartósat 
nem lehet teremteni az emberi társadalomban : az erkölcsi-
ség, a ker. erkölcsiséget értjük. Az egyesült államok szer-
vezete a tiszta naturalismuson alapul, a ker. elem onnét 
majd egészen eltávolíttatott. A két tényező közöl, melyek a 
köztársaság kezdetén voltak, az győzött, mely minden posi-
tiv kinyilatkoztatást elvetett. Midőn az anglikánok által 
üldözött kevély puritánok az uj földre léptek, bizonyára 
még nem vetettek el minden ker. hitet, de a szabadság elve 
szerint magyarázott sz.-irás nem nyújt biztosságot a natu-
ralismus betörése ellen. Sok időn át a két irány egyenlő 
sikerrel küzdött egymással ; de végre a naturalisták győzték, 
minden tévelyeiket az írásból erősítvén. Azt észlelhetni, hogy 
oly secták terjednek mindinkább, melyek a kereszténységből 
alig valamit tartanak meg. így az úgynevezett unitáriusok, 
universalisták és spiritualisták. Az utóbbiak valóságos val-
lási forradalmat alkotván, a kinyilatkoztatást helyettesíteni 
akarják. Követőik, kik milliókra mennek, Krisztusnál is 
jobban felvilágosítottaknak állítják magukat, és nálánál 
többet ígérnek tenni az emberiség javára. Illetékes férfiak 
Ítélete szerint a protestantismus Amerikában a nihilismus 
utján van s csak a kath. vallás fogja még egyesithetni azo-
kat, kik minden vallásról lemondani nem akarnak, és az az 
üdv még egyedül fenmaradó eszköze Északamerikára nézve, 
ha a borzasztó társadalmi feloszlástól menekülni kiván. 

KANADA, maj. 30-án. A pogány remekírók kérdése, 
mely több év előtt Francziaországban is izgatottá tette a 
kedélyeket, Canadában is éles vita tárgyává lőn. A quebeci 
érseknek Romába kellett fordulni, hogy a legfőbb tantekin-
kély utasításait véve, intézkedéseiben ezekre támaszkodhas-
sék. Mielőtt a Patrizi bibornok által aláirt válasz szövegét 
közölnénk, a nevezett érseknek e tárgyban közzétett pász-
tori köriratának néhány részeit, terjesztjük olvasóink elé : 
„En — igy ír az érsek — a romai inquisitio és sz. officium 
bíbornoki egyesületéhez fordulván, azon fájdalmasan szo-
morú helyzetet írtam le, melyben megyémben a felzaklatott 
kedélyek vannak, és kérdeztem: ha a pogány remekírók-
nak majdnem kizárólagos használata, amint még a romai 
intézetekben, és a kath. világ számos neveidéiben éa tano-
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dáiban szokásban van, különösen a mi megyei neveldénk-
ben is, melynek tanrendjét felterjesztém, ha ezen szokás, 
mondom,csak türetik-e az egyház által, mely csak azérto türi, 
mivel megszüntetése roppant nehézségekkel jár ; ha a late-
rani és trienti zsinatokban, az „Inter multiplices" és más 
apostoli iratokban az egyház akaratát jelenté ki, hogy a 
szent atyák iratai legkiterjedtebb mérvben használtassanak, 
és ha különösen az index hetedik szabályának második ré-
szét azon értelemben kell-e venni, mely szerint a gyermekek-
nek a pogány irók müveinek olvasását általában tiltja ; ha a 
classicusok tanulmányozása, amint űzetik, oly természetü-e, 
miszerint alkalmas pogány szollemet terjeszteni, a hitet és 
jó erkölcsöket veszélyeztetni, és ha váljon e tanitás nem 
egyik oka-e a korunkbani sok rosznak, ugy annyira, hogy 
üdvös volna azt, legalább az alsó osztályokban megszün-
tetni ? Ezek voltak a feltett kérdések és én kettősen szeren-
csésnek érzem magam a kérdéseimre nyert válasz által, me-
lyet a nevezett bibornoki egyesület nevében annak elnöke 
adott, először, mivel válaszolván egy püspöknek, ki tanácsot 
kért, hogy megyéjében a békét helyreállítsa, az adott vá-
lasz hivatalos, és tekintélyt képez ; másodszor pedig, mivel 
eme válasz világos, határozott. Kedves kötelességemnek tar-
tom tehát azt egész kiterjedésében közölni, mely imigy szól : 

„Hozzám m. november 23. intézett leveléből értesül-
tem én, és eme bibornoki egyesület tagjai, hogy komoly vi-
szálkodások támadtak, és léteznek jelenleg is, különösen 
egyházmegyéje papjai között, mivel a classical nyelvek ta-
nítására a megyei neveidében és más intézetekben pogány 
irók, habár javitott (corrigés) munkái használtatnak. Bizo-
nyára azok, kik oly véleményen vannak, hogy eme szer-
zők tökéletesen kiküszöbölendők, ok nélkül heveskednek, 
és nyugtalankodnak, miután hosszú és állandó szokás foly-
tán tökéletesen megerősített dolog az, hogy a tanulók, még 
növendékpapok is a tinóm, szép irály, és ékesszólás titkait, 
valamint a szent atyáknak, ugy pogány íróknak is külön-
ben minden salaktól megtisztított müveiből elsajátíthat-
ják. Es ez nemcsak türetik az egyház által, hanem 
meg is engedtetik, amint ezt IX. Pius pápánk a franczia 
püspökökhöz 1853-dik év május 21-én intézett iratában 
forma szerint ki is jelentette. Miután a ti neveldéitekben és 
tanodáitokban használt künyvek bizonyára nem olyanok, 
melyek erkölcstelenséget tartalmaznak, hanem csak kellően 
válogatott részeket; nincs semmi ok azok használatát meg-
róni. Hanem ami mély fájdalmat okozhat, abban rejlik, hogy 
ezen okból a papság egyetértése megzavartatott ; mert ha 
minden időben, ugy leginkább napjainkban kell, hogy a ka-
tholikusok, és különösen egyháziak vitákra ne izgassa-
nak, hanem egyesüljenek az igazság és a szorongatott egy-
ház jogainak védelmére. Azért ezen bibornoki egyesület for-
rón óhajtja és felhívja az Urban, hogy szeretetéhez hasonló 
erélylyel oda működjék, hogy megyéje minden papjai egy-
értemüleg ismerjék el e kötelességet, s félre tevén minden 
viszálkodást, hiven és buzgón teljesítsék az Isten és emberek 
iránti kötelmeiket. Nem kételkedünk, hogy tapasztalt böl-
csességével efölött őrködni meg nem szünendik, én pedig 
kérem Istent, hogy áldja meg minden javaival. Roma, febr. 
15. 1867. Patrizi bibornok. 

A tanügy körüli viták bizonyos határok között üdvö-
sek, de az egyház hű fiának egy sorban illik harczolni a kö-
zös ellenség ellen. Ugyanis, ki kételkednék azon, hogy van 
napjainkban pogányság, mely ellen küzdeni kell '? Ez az 
anyagimádó irók pogánysága, kik száműzik az Istent a köl-
tészetből, és kik a hit által meg nem világított észnek hó-
dolnak, de ezek nem tartanak Horaczczal vagy Demosthe-
nessel, Ciceróval vagy Homerrel ; kétkedők, hitetlenek, kik 
a kereszténységet nemjöttnek tekintik, pogányságuk ro-
szabb a régieknél. Tegyük hozzá, hogy eme könyvek, szer-
zők, remekírók körül forgó kérdéseken kívül van egy más 
nem eléggé figyelemre méltatott kérdés, és ez a rendszer, és 
főleg a tanítók kérdése. A tanárok azok, kik a könyveket 
jókká s roszakká, üdvösökké s ártalmasokká teszik.*) Egy 
tanitó a pogány remekírók müveiből is üdvös tant fog szár-
maztatni, a másik a szentirással is vissza fog élni. Adja Is-
ten, hogy Roma szava szüntesse meg Canadában is a viszál-
kodásokat,melyek csak a keresztény oktatás elleneinek hasz-
nálnak. Az épen az egyház által helybenhagyott tanitás jel-
lege, hogy itt vallásos tanárok vezetése mellett minden — 
még a pogány remekmüvek is jóra irányulnak, míg a skepti-
cus mindent megront az igazságot és erényt magát is. 

VEGYESEK. 
A legújabb távirati tudósitások szerint jun. 29-én az 

ezernyolczszázados jubilaeum Romában kifejezhetlen fény-
nyel tartatott meg. A püspöki kar feliratát ö szentségéhez 
500 főpap irta alá. A városnak és világnak (urbi et orbi) 
adott pápai áldás, mely minden alkalommal mélyen hat a 
jelenlevőkre, most fokozott benyomást tőn a megszámlálhat-
lan minden rangú és rendű sokaságra. IX Pius 'pápának 
esemény — és áldásdús kormánya alatt az örök város sok 
szép ünnepet látott, de fényben a junius 29-ikénél nagyob-
bat semmi esetre sem. 

A svajczi püspökök mind Romába mentek az ünne-
pélyre. Szükségök van, hogy a szabadkőművesség és a pro-
testáns fanatismus ellen tanácsot és erőt kapjanak. Rá-
kényszeritették az országra a vegyesházasságokat, a vegyes 
iskolákat, a vegyes neveidéket, most már az ünnepnapokat 
kezdik eltörülni. Ezt a baseli kormány már megtette, a 
berni, az argaui követte, a többiek szinte készülnek. És ha 
ezen ünnepeltörlés nem másból állana, minthogy az állami 
törvény senkit sem fog büntetni, ha vasárnap szolgái mun-
kát végez ; de az eltörlésnek kényszerítő ereje van a mun-
ká ra ; igy például a törvényszékek, az iskolák, és minden 
állami hivatalok működni fognak. Az országról igy törülte-
tik le az utolsó vallási jelleg ; vallásos nép nem illik be a 
kőmives alkotmányba. 

A piemonti király kormánya kifosztotta a szerzetese-
ket, minden segélyt megtagad tőlök, és ime mindehhez 
még most kegyetlen gúny is járul. Az Itália ugyanis jelenti, 
hogy a nápolji questura hivatalosan feljegyeztetni kívánja 
a csavargó szerzeteseket. Még csak ez hiányzott ! 

Két lengyel püspök Velenczében kigúnyoltatott. A 
forradalom nem tiszteli a vértanukat, természetesen, mert ö 
csinál vértanukat. Egyébiránt Italia igen sok városaiban 
vannak ily gyalázatos gúnyolódásoknak a Romába menő 
püspökök és áldozárok kitéve ! Garibaldi hős (!) követeit 
bántja Roma diadala. A nép zöme áldást rebeg az átutazó 
főpapokra. 

*) Nagy érv, hogy a kath. ifjaknak ne legyen protestáns tanitójok , 
mert amiből a koth. tanitó mézet, a nem kath. mérget szivhat. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. K o c s i Sándor által (Érkfivy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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TARTALOM : Allocutio. — Az egyházi szónoklatról. 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Allocutio 
habita in Xystiuo saccllo a SS- inoDo No Piodiv . prov. 
PP. IX, die 25. jiiiiii 186Ï, ad presbyteros catholicos 
qui ad secularia solemiiia SS. A. Petri et Pauli et ca-
nonizationeiu niartyrum Josaphat, archiepiscopi Po-
locensi ruthenoruiii, Petri Arbuesii, Nicolai Pichii 
ejusque duodevigiiiti socioruui et coniessoriiin Pauli 
a Cruce, Leonardi a Portu-Mauritio, ac virgiuuui Ma-
riae Franciscae a vuliieribus D. N. J. C. ac Geriiianae 

Cousin Roinaiu convenerunt. 

Jucundissima quidem Nobis est maxima et 
mira vestra frequentia, dilecti filii, qui sanctissimo 
sacerdotio ornati vestrorum antistitum vestigia se-
ctantes ad Nos, et ad hanc Romanam beatissimi Pe-
tri apostolorum principis sedem hoc auspicatissimo 
tempore tanta alacritate convolastis. Equidem haec 
eximia vestra erga Nos, et eamdem sedem pietas, 
devotio, et observantia summam Nobis affért conso-
lationem inter gravissimas, quibus affligimur, acer-
bitates. Itaque nihil Nobis gratius, quam intimo pa-
terni Nostri cordis affectu vos alloqui, qui in Dei 
exercituum militiam cooptati, et in sortem Domini 
vocati ipsum Dominum elegistis tamquam partem 
haereditatis vestrae. Vos ii estis, quos Deus singu-
lari beneficio in Ecclesia sua ad excelsam sacerdo-
talem dignitatem evexit, et separavit ab omni po-
pulo, sibique junxit, ut serviatis Domino, et stetis 
coram frequentia populi, ac ministretis ei, et Deo 
orationes, obsecrationes, et hostiam puram, sanctam, 
immaculatam pro vestra, ac totius mundi salute of-
feratis. Hinc per vos ipsi probe noscitis, nihil vobis 
potius esse posse, quam morum gravitate, vitae in-
nocentia, integritate, castitate, omniumque virtutum 
ornatu, ac sacrarum praesertim disciplinarum sci-
entia quotidie magis fulgere, ut cum humani gene-
ris hostibus strenue pugnare, et majorem Dei gló-
riám, animarumque salutem procurare valeatis. Vi-

dete ministerium, quod accepistis in Domino, ut il-
lud impleads ') in hac potissimum tanta temporum 
asperitate ac tanta inimicorum hominum contra di-
vinam nostram religionem conspiratione, et errorum 
colluvie. Quocirca, dilecti filii, arctissimo inter vos 
caritatis vinculo coniuncti, et illustria vestrorum 
antistitum exempla aemulantes, sub eorum ductu 
laborate veluti boni milites Christi Jesu. Ab hac 
igitur urbe in vestras dioeceses reversi omîtes sacri 
vestri ministerii partes diligenter, ac sancte implere 
contendite, et fidelibus curae vestrae praesertim com-
missis catholicam unitatem, et doctrinam, ac debi-
tam huic Petri cathedrae omnium Ecclesiarum ma-
tri, et magistrae ejusque documentis obedientiam, 
reverentiainque inculcate, ne circumf'erantur omni 
vente doctrinae in nequitia Uominum, in astutia ad 
circumventionem erroris. Vos, ut divini verbi inter-
prétés, evangelizetis oportet, et quidem continenter 
evangelium Dei sapientibus et insipientibus, neque 
jam in sublimitate sermonis, sed indoctrina spiritus 
praedicate Jesum Christum, et hunc crucifixum, ac 
numquam desinite errantes ad salutis tramitem re-
vocare, omnesque exhortari in doctrina sana. Cum 
autem sitis dispensatores mysteriorum, ac multifor-
mis gratiae Dei, omni sacrorum ope procurate chri-
stianam plebem vobis concreditam, et maxime ae-
grotos, ne quid eis auxilii umquam desit, quo faci-
lius ipsi cum morte jam colluctantes, daemonis in-
sidias retegant, eiusque tela devitent. Dum haèc agi-
tis, nolite committere, ut non detis lac parvulis po-
tum, quin immo nihil magis vobis cordi sit quam 
omni cura rudimenta fidei, morumque disciplinam 
patienter admodum puerulos docere, eosque ad pie-
tatem omnemque virtutem formare, summo autem 
studio auxiliariam vestram operám vestris antistiti-
bus navantes, eisque illa, qua par est, reverentia 
obsequentes. omnia peragenda curate, ut quod in 
p ria cujusque vestrum dioecesi infirmum sit, sa-
netyr, quod confractum alligetur, qiiod abjectum 

u  
') Coloss., IV. V. 17. 
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reducatur, quod perierit q u a e r a t u r , u t Deus in 
omnibus lionorificetur per Jesum Christum Domi-
num Nostrum.3) Intentis vero animis cogitate im-
marcescibilem illám glóriám, quam dabit vobis Do-
minus justus judex si inconfusibiles vos operarios 
invenerit iu magna illa die iniquis amara valde, sed 
justis laeta, immo jucundissima. Haec cogitatio in 
proprii vestri ministerii partibus recte implendis 
vos foveat, in perferendis laboribus vos subie vet, in 
exequendis Dei, ejusque sanctae Ecclesiae mandatis 
vos coufirmet. Ne desinatis ferventissimas Deo of-
ferre preces pro Ecclesiae suae triumpho, ac pace, 
et omnium hominum salute. Eumque semper exo-
rate, ut divina sua gratia vestros secundet labores 
ad majorem sancti sui nominis gloriam ubique pro-
curandam. Et quo facilius Deus vestris annuat vo-
tis, deprecatores apud ipsum adhibete primum qui-
dem immaculatam Deiparam virginem Mariam, cu-
jus et tutela tam potens, et materna in nos voluntas, 
ac deinde beatissimos praesertim apostolos Petrum 
et Paulum, et caelites omnes, qui Christi vestigia 
sequuti triumphales jam meruerutit coronas, acvota, 
precesque nostras pronis semper auribus excipiunt, 
nobisque ultro etiam suffragantur, ut ejusdem gló-
riáé consortes aliquando reperiamur. Denique, di-
lecti filii, caelestium omnium munerum auspicem. 
et praecipuae Nostrae caritatis pignus apostolicam 
benedictionem ex intimo corde profectam vobis, et 
fidelibus ve'strae vigilantiae commissis peramanter 
impertimur. Insuper veniam perlibenter tribuimus. 
ut die a proprio cujusque vestrum episcopo desi-
gnanda, quicumque ex vestris regionibus profecti 
hie adestis, apostolicam benedictionem cum appli-
catione plenariae indulgentiae fidelibus spirituali 
vestrae curae concreditis semel impertire possitis, 
dummodo fideles ipsi sacramentali confessione expi-
ati, et sacra synaxi refecti pro sanctae Matris Ec-
clesiae exaltatione, ac triumpho ferventes ad Deum 
preces effuderint. 

MONITUM. 
Apostolica benedictio, de qua supra mentio est, 

danda erit in forma Ecclesiae consueta, et ab iis 
tantummodo dari poterit, qui aut parochi sunt, aut 
parochorum auxiliares, aut religiosarum domuum, 
aliorumve piorutn locorum, aut institutorum chri-
stianae juventuti educandae, aut hospitalium, aut 
carcerum poenalium moderatores. 

*) Ezechiel, c. LIV. V. 5. 
3) Epist. I. Petri, c. IV. V. 2. 

Az egyházi szónoklatról. 
A s z e n t a t y á k t a n u l m á n y o z á s a a z e g y h á z i 

s z ó n o k n a k s z ü k s é g e s . 
I. 

A szentírás után, az atyákat olvasd, — „post seriptu-
ras sacras doctorum hominum tractatus lege," — mondja sz. 
Jeromos (Ep. ad Juriam vid.) Igaz ugyan, hogy ezen iratok 
nem viselik magukon a szentírás isteni jellegét, s egyenként 
véve nem is lehet minden egyes állításaikra nézve hibamen-
teseknek mondani azokat, mindazonáltal üdvös kalauzul 
szolgálnak mégis azok minékünk, s mint az ephesusi zsinat 
fejezi ki magát, „sunt luminaria mundi." 

Majdnem valamenyi szentatya egyszersmind lelkipász-
tor is volt, mindnyájan a keresztény tant hirdették, s töké-
letesb egyház-szónoki mintára alig találunk másutt mint ná-
luk. Az élet szentsége, a nép üdvéért való buzgalom, tiszta 
vallásosság, mély tudományosság, kenetteljes előadás, ra-
gyogó ékesszólás, — ezek ama tulajdonok, melyeket föltalá-
lunk bennök : s váljon nem elegendő-e ez arra, miszerint 
mindazok, kik az egyházi szónokhivatalt foganattal betöl-
teni óhajtják, figyelmöket fordítsák reájok? 

Ha a szigorú keresztény kötelmek előadásáról van szó 
nemde szükséges, hogy előbb maga a szónok „vir probus" 
legyen, méltán követeltetik tőle, hogy előbb maga teljesitse 
mindazt, amit másoknak hirdet ; s hacsak gyanúban is állana 
— hogy nem tartja meg azt, amit másoknak ajánl, s hogy 
maga is osztja azon hibákat és vétkeket, melyeket mások-
ban kárhoztat, bizonyos lehet arról, hogy hasztalan minden 
munkája. 

A kereszténység első századaiban szokásban volt, 
hogy a liivek lelkipásztoraikat magok választották; a szent-
atyák tehát csujián életük szentsége miatt emeltettek a püs-
pöki székre, — erényeik s érdemeik oly kitűnőek valának, 
hogy legtöbbször közfelkiáltással választattak meg. — Tá-
vol attól, hogy ily méltóság után vágytak, s öndicsőségöket 
keresték volna, inkább felette rettegtek attól, s minden mó-
don kerülték azt, úgyannyira hogy nem egyszer kényszerí-
teni kellett őket annak elfogadására. 

S minő iskolában képeztettek a szentatyák? Azon 
meggyőződésben, hogy a világot máskép nem lehet legyőzni, 
mintha attól távol tartják magukat: a puszták magányaiba 
vagy a szigorú szerzetesrendek zárdáiba vonultak, s ott oly 
erényeket fejtettek ki, melyek bámulatra ragadták az embe-
reket. Aranyszájú sz. János, alig hogy fölvette a keresztség 
szentségét s az antiochiai egyháznál lector lön,azonnal a syriai 
remeték közé akart menni. Anyjának könynyei visszatartóz-
taták őt egy időre ezen lépéstől, de midőn püspökké akará őt 
választani a nép, az Antiochiához közeli pusztába rejté el ma-
gát. Itt egy barlang mében irta a „sacerdotium"-ról szóló érte-
kezését, eme a papi tökéletesség páratlan kézikönyvét, vala-
mint más müveket is az istenes életről,melyekben a szent hiva-
tása uagyszerü előnyeit s örömeit utánozhtlan színekkel festé 
le. — Sz. Vazul szintén a pusztákon lakott s a legszigorúbb 
vezeklésben gyakorlá magát. O maga mondja nekünk, hogy 
ugy bánt testével mint egy rabszolgával, ki szüntelen elcnsze-
gülni akar. (Godescard t, VI. p. 256.) Sz. Ágostonról ugyan 
sehol sein olvassuk, hogy zárdában élt volna, de megtérése 
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után ő is azonnal magányba vonult egy időre, hogy ott édes 
anyja s néhány barátjaival az imádságnak szentelje magát. 

Még akkor is, ha püspöki székre, s pedig gyakran a 
leghíresebb püspöki székekre emeltettek, nem hitték magu-
kat följogosítva a szentatyák előbbeni apostoli egyszeriisé-
göktöl elállani. Mig sz. Vazul Caesarea városát a legfényesb 
épületekkel gazdagitá, — melyek közt az úgynevezett „ho-
spitium" leginkább ragyogott, — ö maga egyetlenegy tuni-
cával s a legegyszerűbb élelemmel megelégedett. Aranyszájú 
sz. János élete Konstantinápolyban, ostorozó leczke volt az 
elvilágiasodott papok, az udvaronczok és a gazdag nők el-
len, amiért is ezek megdöntésére összeszövetkeztek. 0 maga 
mondja el ezt azon homiliában, melyet számkivetése küszö-
bén tarta : „ti ismeritek barátim ! a valódi okát megdönté-
semnek, s ez abból áll : hogy lakásomat fényes szőnyegek-
kel el nem láttam, hogy nem járok arany- selyemben, hogy 
bizonyos emberek elpuhultságának s érzékiességének nem 
hízelegtem." (tom. III. p. 415.) Az ő híres elődje nazianzi sz. 
Gergely hasonlóan nyilatkozik, midőn ama szemrehányásra 
felel, mely szerint külsejének egyszerűsége túlzottnak mon-
daték, „nem tudtam — úgymond — hogy köteleségem le-
gyen a consulok, helytartók s hadvezérek pompáját űzni, 
nem tudtam, hogy a szegények javait arra lehessen fordí-
tani, miszerint fényesen öltözkedjünk, pompás paripán, gaz-
dag kocsikon járjunk, s számos szolgákat tartsunk. (Or. 
32.) — Midőn sz. Ágoston hippoi püspök lett, clerusával 
közös életet élt s a szabályok, melyek szerint tevé ezt, oly 
tökéletesek, hogy legtöbb társulat — mely idővel alakult, a 
szentszék jóváhagyásával azokat fogadá el alapjául. 

Ezek után — ugyhiszem — nem fogunk csudálkozni 
azon, ha a szentatyák ugy állitatnak fel az egyházban, hogy 
azok Jeromos látnokként legyenek in ci^itatem munitam et 
in columnam ferream, et in murum aereum, super omnem 
terram regibus Juda, principibus ejus et sacerdotibus et po-
pulo (Jer. I. 18,) megérthetjük miért gyakorolhatták azok 
oly szent bátorsággal, oly nemes függetlenséggel a ker. szó-
noki hi vatalt ? 

Az ó-kor mindig tiszta forrás gyanánt fog lenni, 
amelyből a lelkipásztoroknak lelkesedést meriteniök kell. 
Ezen forrásból merítettek borromaei sz. Károly, paulai sz. 
Vincze, midőn föltevék magokban reformálni a clerust, s Is-
ten szive szerinti szolgákat nevelni az egyháznak. — Mi-
dőn a szentatyákat olvassuk egészen meghatva érezzük ma • 
gunkat : mert bennök ama sz. szabályokra találunk, melyek 
egyházi neveltetésünket tökéletesiték, ama istenes alapel-
vekre, melyeket a szentély legtiszteletre méltóbb elöljárói 
nagylelkűen követtek, a kikre mi fiatal korunkban mint 
atyáinkra oly örömest tekinténk. — S ha mindig nem is le-
hetséges, miszerint hozzájok hasonló hősiséggel mi is ama 
erényeiket gyakoroljuk : mégis ama nagyszerű példák, me-
lyeket a szentatyák tanulmányozása szemeink elé állit, uj 
bátorságot öntenek belénk, miszerint mi is szabályszerűbb s 
tökéletesb viseletünk, egyházi életmódunk által a hivek épü-
letességére szolgáljunk, ez pedig az első föltétel azokra 
nézve, kik az Isten igéjét foganatosan hirdetni akarják. 

A szentatyák életiskolájában mintegy megszentesülve 
— az egyházi szónok fölfog találni mindent, mire a népet ok-
tatnia kell. A szentirás magyarázata első helyen áll itt is, 

akár betűszerinti akár erkölcsi értelemben keressük azt ; 
beszédjeik a legszellemdúsabb s legtalálóbb eszmékben bő-
velkednek, s legtisztább elveket tartalmaznak a keresztény 
hit czikkelyeinek földerítésére s megállapítására, s ha er-
kölcsi magyarázataik nem is szigorúan kötelezők minden 
katholikusra nézve, azon öszhangzat azonban, mely a hittan 
pontjaira nézve lelhető fel náiok, lehet mondani — a legha-
talmasb s legtidvösb „loci theologici" — s a ker. sz. hagyo-
mány csalhatlan organuma. 

Magok az első protestánsok sem merészelték ezt ta-
gadni, s kényszerülve voltak bevallani, hogy az első ker. 
századok tanítása minden hibától ment : s tudjuk mennyi 
sikerrel alkalmazták a kath. hitvédők a szakadárok s eretne-
kek ellen ama bizonyságokat, melyeket azok saját vélemé-
nyeik megerősítésére előhozakodni megpróbáltak. Bossuet azt 
moDdja, hogy az angol egyháznak a régi kor iránti elősze-
retete, az egységhez való visszatéréssel fog végződni. Cam-
bridge s Oxford egyetemeinek legtudományosabb tagjai 
minden időben nevezetesen pedig a jelen korban a szent-
atyák tanulmányozását tűzék ki magoknak feladatul, s tud-
juk — minő eredményeket vont ez maga után ; ama számos 
megtérések, melyek naponta, különösen a jelesebb egyháziak 
közt történnek Angolhonban, elkezdikhitetni velünk, hogy 
a meauxi püspök nem volt rosz próféta. 

Azonban nem csak ezen fontos tekintetben nagy 
kincset nyújtanak, nekünk a szentatyák iratai, hanem áltál-
jában is — azok a legtökéletesb s legremekebb módon tár-
nak fel nekünk mindent, ami vallásunkat érdekli, az ö véd-
irataik a kereszténység elleneinek ostromlása a philosophia, 
a zsidók és pogányok elleni müveik, a hit alaptanainak és 
elveinek, különösen a csodák és jóslatok valódiságának ki-
mutatása, a ker. moral a legfelsőbb elvektől le egész a leg-
egyszerűbb elemekig ; a miatyánk, az apostoli hitvallás és a 
10 parancsoknak részletes megmagyarázása, — a hitvallók-
hoz tartott beszédeik, kik a vértanúi halálra készen áltak, 
— valamint a bátortalan, s gyenge keresztényekhez intézett 
beszédeik, kik az üldözés idején eltántorodtak ; gyönyörű 
intelmeik a szüzekhez és özvegyekhez ; a vezeklő élet sza-
bályai, a püspökök és papok kötelmei . . . mindez a szent-
atyákban bőven található. (Folyt.) 

Gyurikovics Mátyás. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, maj. 3-án. Ha nem tudjuk, mily oldalról támad 

meg bennünket az ellen, nagyon bajos magunkat ellene 
védenünk ! Küzd az egyházzal a vallástalan s erkölcstelen 
sajtó, jó, ha ismerjük az utakat, melyek felöl megszokott 
bennünket támadni. 

Ezen gondolatokból indulva ki, végig pillanték rövi-
den az egyházellenes sajtó utjain. Éber az egyház, vannak 
Sionnak buzgó őrei, megmutatják ezek az utakat, nem kell 
magunknak keresnünk. Ismerhetjük a rosz könyveket, anél-
kül, hogy magunk olvastuk volna, ujjal mutat a gondos 
egyház a báránybőr alatt lappangó farkasokra. 

Az eszmetársitás törvényei folytán elmém a mult század 
egyházellenes sajtójához is eljutott. Ugyanazon fegyverek-
kel harczolt az „echthro-sophos" és „re-ruditus" irodalmárok 
kara az egyház ellen akkor is, melyekkel most, ugyanazon 
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oldalokról ostroinlá az egyház „bevehetlen vár "-át, melyek-
ről most. 

Erőt ad a hajónak a visszapillantás a hullámokra, me-
lyeken már áthaladott. A jelen fájdalmaira gyakran enyhi-
tőleg hat a mult emléke. Talán nem vesztek időt, midőn 
csak egy rövidke párhuzamot vonok az egyházellenes sajtó 
mult századi és jelenlegi működése közt, és kissé mérlegelem 
a hatást, mit az okozott, s egy pillantást vetek arra, mitől 
tarthatunk méltán az anti-katholikus sajtó jelenlegi megtá-
madásai miatt? 

Nincs az irodalomnak ága, mely még nem használta-
tott volna az egyház ellen. „In eum contulerunt finem (t. i.a 
catholicismus megsemmisítése ellen) philosophiam, criticam, 
históriám, poësim, typgraphiam,') artes libéras et mecliani-
nicas, societatem denique biblicam," 2) mint helyesen irja 
Perrone. Ehhez kiegészitőleg még egy jeles német iró sza-
vait hozzuk fel : „Es wurden Comödien, Romane, Geschich-
ten, Almanache, Gedichte, kurz : alle Produkte der Literatur 
dazu gebraucht, um die verderblichsten Grundsätze über 
Religion . . . auszustreuen."3) 

Ezek történtek a mult században is, ezek történnek 
napjainkban is. Példákat felhozni annak bebizonyítására, 
hogy napjainkban is így tesz a vallástalan sajtó, ugy hisz-
szük, annyit tenne, mint t. olvasóinkat untatui akarni. Azt, 
mit mindenki elismer, bebizonyítani nem szokás. 

Tudták azt nagyon jól a mult században is, hogy az 
ifjúságot kell leginkább elrontani annak, ki elakarja rontani 
a jelent és jövőt ; ezért épen nem késtek akkor sem a rosz 
ifjúsági iratok terjesztésével. Ilyen volt például Rosenmüller 
„Christliches Lehrbuch für die Jugend"*) czimü müve. S 
mennyi korunban a rosz irányú ifjúsági irat ! Sőt még a kis 
gyermekek ellen is felhasználták már akkor is többen a 
sajtót, mint például Feddersen.5) De még ez sem volt elég. 

Nem hiszem, hogy maga Lucifer tudna sokkal rava-
szabb és gonoszabb tanácsot adni valakinek, mint azt, hogy 
rosz elveket hintsünk el imakönyvekbe az imák közé. Mér-
get vetni az élet egyik forrásába ! „Mortem dederunt, vitám 
se dare ostendentes." Többen imakönyvekbe is elhintették 
elveiket, nézeteiket, pl. Basedow.®) Ujabb időből részünkről 
ily imakönyvről nem hallottunk említést; de azért nem mer-
jük állitani, hogy nincs ilyféle jelenleg. 

Nem kell említenünk, hogy a szentírást7) többen, meny-
nyire megrontva fordították s adták ki. E tekintetben sem 
maradt hátra ma sem, vagyis helyesebben mondva, e tekin-
tetben sem ment ma sem előre a sajtó. Sőt helytelen vallási 
nézetekkel telt bibliai szótárokat is adtak ki, hogy a vaknak 
nem vak vezetőt, hanem még a vaknál is veszélyesebbet ad-
janak. Ily szótár volt például Telleré.b) 

') Hoffmann „Die Darstellung der deutschen Union und ihrer Ver-
bindung mit den Illuminaten" czimü müvében (48. 1.) emliti, hogy az 
„Union" novezetü vallástalan társulat czéljául tűzte ki magának, hogy 
semmi so nyomathassék ki, ami e társulat torveivel ellenkeznék. 

*) Praelect. Theol, Ratisbonnae. 1856. n. I. 
') Der Triumpf der Philosophie. 196—197. 1. 
») Leipzig. 1788. 
5) Das Lebon Jesu Christi für Kinder. Halle. 1781. 
8) Allgemeines christliche Gesangbuch für alle Kirchen und Zeiten. 
7) Az 1732-bon megjelent „Die Werthoimer Biebelübersetzung" 

különösen kitűnik ezek között, nem annyira azért, mintha roszabbak nem 
volnának már nála, hanein mert ez bizonyos irányban úttörő volt. 

8) Wörterbuch des neuen Testamentes zur Erklärung der christli-
chen Lohre. Többek közt azt állítja, hogy a szentírásban nevozett angya-
lok alatt részint a papokat kell értenünk. 

Hányszor halljuk napjainkban is kikelni az embereket 
a szent szertartások ellen?! „Haszontalanságok" nak neve-
zik ezeket sokan csak azért, mert nagyon jól tudják, hogy 
épen nem haszontalanok. így volt ez a mult században is. 
„Den rationalistischen Theologen konnte der auf den katho-
lischen Dogma erbaute Cultus nicht zusagen," irja dr. 
Brück.9) E tekintetben is igen sokan változtatást iparkod-
tak létrehozni. 

Midőn rövid párhuzamot vonunk a mult század és 
napjaink között, lehetetlen bizonyos tekintetben ugyan na-
gyon fájdalmasan, de más tekintetből meg korunkra nézve 
igen nagy vigasztalódással olvasnunk a mult század némely 
főpapjairól dr. Brück azon nyilatkozatát : „Die verblende-
ten Kirchenfürsten hatten nichts Eiligeres zu thun, als die 
kirchenfeindlichen Grundsätze der rationalistischen Theo-
logen auch in der Praxis durchzuführen und ihre Verord-
nungen tragen alle dieses Gepräge der Zeit an sich." I0) 

Mennyire iparkodik a mai anthikatholikus sajtó a pap-
ság te'kintélyét kisebbiteni, ha lehetne megsemmisíteni ! Ezt 
tették a mult század végén is. Oh ! nagyon jól tudják ők, 
mennyit használ a katholicismus sz. ügyének a papság 
tekintélye, s mennyit árthat azok rosz hire. „Labiis serpen-
tium ori similibu8" gyalázzák a papságot, amikor azt „szép 
szerével" tehetik. Epen ugy volt ez a mult század végén 
is.11) Különösen arról vádolták s vádolják most is, hogy a 
felvilágosodás ellensége. E vád olyannyira vakmerő, (hogy 
igazi nevén még rosszabbnak ne nevezzük,) hogy nem áll-
hatjuk meg, hogy pár sorral ne késsünk e tárgynál. Kiknek 
tartozik a hálátlan nemzedék több köszönettel, mint épen a 
papságnak s különösen a szerzeteseknek a tudományok, a 
műveltség ajándokaiért ? Mutasson valaki a társadalomból 
bármely osztályt. . . csak egyetlen egyet is. . . mely az em-
beriség műveltségét jobban előmozdította volna, mint épen a 
papság ! . . . De ne menjünk messze. Csak hazánk legújabb 
napjainak irói között tekintsünk szét. A hittudományokról 
nem is szólunk. Nézzétek a classica-philologiáu elkezdve, 
nemzeti nyelvészetünk, költészetünk, a történelem, a böl-
csészet, a régészet, a természettan s a számtanon, szóval : a 
tudomány minden ágán keresztül, s mondjátok meg, hány 
neme van a tudományoknak, melyeknék a nagy közönség-
től ugy, mint a tudósoktól elsőknek ismert bajnokai között 
katliolikus pap nem volna ? ! A magyar irodalom terén épen 
nem dicsteljes járatlanságnak jele az, ki ezt nem tudja ; — 
és a vakmerőségnél furcsább bátorság kell ahoz, hogy va-
laki ezeket tudva is a haladás ellenségének nevezze a kath 
papságot ! . . 

Megtámadta a sajtó a catholicismust a mult század 
végén is ugy, mint most, sőt még tán jobban a gúny és élez 
fegyvereivel. Voltaire, Diderot stb. neveire mindenki emlé-
kezik. Azon módot, melyet különösen Diderot s többen liasz-

9) Dio rationalistischen Bestrebungen 75. 1. Mast. Die liberalen 
Prinzipien auf dem Gebiete des Cultus. 1847. 1. 1. 

,0) Die rationalistischen Bestrebungen 99. 1. 
") „Sie begnügten sich nicht — irja Brück (fen id. 86. 1.), ki e 

tárgyról különösen jól ir — Fehler einzelner Ordensgeistlichen den gan-
zen Orden aufzubürden, und die Mönche zu Feinden jeder wissenschaftli-
cher Bildung zu machen, sondern beschuldigten sie auch der Völlerei und 
Trunksucht, stb. 86. 1. 
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náltak istentelen élczeik terjesztésére és hatályossá tételére, 
fölöslegesnek tartjuk most emliteni.l2) 

Támogatják jelenleg többen a vallástalan sajtót azok 
közöl is, kiknek politikai hatalom van kezökben ; de ez sem 
újság. Igy volt mindig. Csak a közelebb lezajlott múltból is 
emlékszünk még II. József. II. Frigyes,13) II. Katalin törté-
netére. Tudjuk, mily befolyásuk volt a vallástan sajtóra. 

Irae mit tett, s mit tesz a vallástalan sajtó ! „En ma-
gnam hostium aciem ! En arma multa et varia." „Quid fa-
cere potuÍ8sent, et non fecerunt ? facere possent, et non 
facerent ?" 

Még csak azt jegyezzük meg mellékesen, hogy, ämint 
jelenleg tudjuk, hogy vannak titkos társulatok is, melyek a 
sajtóra befolyással vannak : ugy voltak már a múltban is, s 
különösen a mult században is. Voltaire szövetségéről14) a 
szabad kömivesekről15) s más ily titkos társulatokról elég 
adatunk van a mult századból16) is. 

Annyit küzdött már ellenünk a sajtó! S mit nyertek 
ök ? Mit vesztettünk mi ? Mit nem fogunk veszteni ? s mitől 
tarthatunk méltán a vallástalan sajtó miatt ? 

Midőn a felfuvalkodott emberek épiteni akartak egy 
égig érő tornyot, megzavarta Isten nyelvöket, hogy amit 
egyik mondana, ne értené azt a másik. Midőn pedig az 
ujabb korban le akarták dönteni az emberek az Isten által 
épitett tornyot, melynek lépcsőiről az égbe léphetni, az egy-
házat, ismét megzavará Isten nyelvöket, hogy amit egyik 
mond, állit, ir, hirdet, ne értse, ne helyeselje a másik. Föl-
keltek az egyház ellen és legyőzték. . . egymást. Az egy-
házellenes tudósok egyike megczáfolta, megczáfolja a mási-
kat. Vagy mondjon valaki csak egyet az egyház nevezete-
sebb ellenei közöl, ki nem lett volna megtámadva egy olyan-
tól, ki az egyháznak szinte ellensége ! Igy van most. Igy 
volt a 18-ik században. Igy a 17-ik, 16-ik, a 15-ik század-
ban. Igy volt mindig s igy lesz örökké. 

A catholicismust legyőzni nem lehet. Erösebb az az 
egész földnél, erösebb az égnél") is, mert ég és föld elmúl-
nak ; de az 0 szavai el nem múlnak. 

Igaz, hogy nem győzhető le az egyház ; csak látszha-
tik megfogyatkozni mint a nap vagy a hold; de meg nem 
fogyatkozik18) soha; mégis az egyes hivőknek igen sokat 
árthatnak a hamis profeták. Igen sokat ártott a mult század 
egyházellenes sajtója is az egyház fiainak. Sokban megron-
totta a hitet, megmételyezte, megölte a szeretetet. Elperzselte 
dühének melegével a remény lombjait. Sokat megfosztha-
tott az égi haza boldogságától. Sokat megfosztott az élet 
boldogságától. 

Amint eddig ártott, ugy fog ártani ezután is az egy-

") Barruel. Histoire du Jacobinismo. I. r. 189. 1. — Der Triumph 
der Philosophie. I. r. 189. 1. 

") Különösen jelesen ir II. Frigyesről e tekintetben Klapp „König' 
Fridrich von Preussen und die deutsche Nation." 

'*) Lettre a D'Alembert. d. 24. juil. 1760. 
,5) Montjoye. Conjuration d'Orlean 1796. — Cri de la raison et de 

la politique 1795. 
,6) Ilyenek még a fennebb emiitettek közöl pl. Mémoires posthu-

mes de Custine. 1794. Histoire du Jacobinisme stb. stb. 
") S. Chrysost. Cont. Ind. et Gent. n. 1. T. 1. 578. 1. 
IS) S. Ambros. Hexam. \ 4. c. 2. n. 7. 

házellenes sajtó; de mily mértékben? olyanban-e, mint 
eddig, vagy nagyobb mérvben ? A jó Isten tudja. Annyi 
való, hogy soha sem fogják elleneink megérni, „hogy kidől 
az egyház fája, mint az erdő fája, ha megemészti azt a féreg, 
dudva, moh, idő. Más részről azonban az is való, hogy midőn 
végig tekintünk az egyházat minden irányban megtámadó 
sajtó működésein,lehetetlen lelkünkben fel nem sóhajtanunk : 
„Imádkozzunk s dolgozzunk !" Imádkozzunk, mert Isten 
segélye nélkül mit sem tehetünk ! Dolgozzunk ; hisz mi volna 
az, mit Isten segélye velünk levén, meg nem tehetünk !" 

Szeidl Pál. 
EGER, junius 24-én. — Tegnap tartá a sz.-László-

lársulat egri osztálya választmányi gyűlését, melyben ked-
ves alkalmunk volt meggyőződni arról, hogy e társulat nem-
csak nem hanyatlik, sőt inkább évről évre — lassan bár, 
de folytonosan — növekszik városunkban. A tagok száma 
ugyanis ujolag 28-czal szaporodott, s a pénztár kedvező ál-
lása lehetővé teszi, hogy legközelebb ismét 400 frt. tétessék 
át a központi igazgatósághoz. Intézkedés történt arra nézve 
is, hogy a társulat egri osztálya lehetőleg képviseltessék a 
f. évi September hó 26-án, Esztergomban tartandó kath. 
nagygyűlésen, melyhez a legszebb reményeket füzzük. 

Az Oltáregylet pest-központi igazgatósága ismét ki-
tűnő adományokban részesité egyházmegyénket, melyek a 
lyceum diszteremében kiállítva hirdetik a gyöngéd, vallásos 
keblek áldásos jótékonyságát. A különféle kegyes adomá-
nyok száma jóval haladja a százat, s mind izlés, mind érték 
tekintetében, valamint az egyházi rubrikák követelményeit 
illetőleg is kifogásnélküliek. 

Legényegyletünk a régi állapotban van, s minden na-
gyobbszerü feltűnés nélkül folytatja útját a kitűzött czél 
felé. Tagjainak számát biztosan tudatni nem lehet, mint-
hogy a folytonos vándorlások által nagy mérvben változik. 
Azt hiszem, nem sokat hibáztam, ha 50—60-ra teszem, mi 
Eger városát tekintve, valóban igen kis szám. 

Az Urnapi ajtatosság nagy fénynyel s példás renddel 
tartatott meg. Évek óta nem volt annyi buzgólkodó, mint 
jelenleg. A buzgalom egyik emeltyűje levén a szép ének, 
nem mellőzhetem megemlítését a képezdészek s főelemi osz-
tályok mintegy kétszáz tagból álló énekkarának, mely újon-
nan alakulva, méltó helyet foglal a főgymnasiumi ifjúság 
jeles énekkarának oldala mellett. 

Az angol kisasszonyok templomában ez idén is meg-
tartatott a májusi ajtatosság, s a finom ízléssel földíszített 
templom sokszor nem volt képes kebelébe fogadni a legin-
kább bonoratiorok osztályából volt ajtatoskodókat. Öröm-
mel tudatjuk ezt e lapok tisztelt olvasóival, mint oly tényt, 
mely arról tanúskodik, hogy a hit-élet mezején öröm-virág 
is elég terem városunkban gyakori tövisek között, melye-
ket Hevesnek tulheves légköre olykor táplálni szokott a jó-
akarat s jótékonyság megsebzésére. . . . 

Jótékony nőegylet is volt egykor városunkban, melyet 
azonban minden utánjárásom daczára sem tudok fölfedezni. 
Egy időben szép pénzerővel rendelkezett, s kik a nemes 
czélok létesítéséhez járultak filléreikkel, kíváncsiak tudni : 
mikor ? kik által ? s mi czélra fordíttatott e pénz ? Valami 
képre is gyűjtöttek . . . . elvetették-e már azon kendert, 
melyből a képhez használandó vásznat gyártani fogják ? ? r. I. 
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ROMA, jun. 27-én. Rendesen ő szentsége a pápa csak 
titkos, vagy félig nyilvános consistoriumokban tart allocu-
tiot, de a tegnapi napon kivételnek adatott hely, és az ide 
sereglett idegenek is részesültek a szerencsében : hallgat-
hatni ő szentsége magasztos beszédét. Az idegenek száma 
roppant, utczák, térek, templomok telvék, az áldozárok szá-
mát bátran 5—6 ezerre tehetni. A pápa tegnapelőtt az ál-
dozárokhoz tartott beszéd után mindegyikének akart egy-
egy érem-emlékpénzt kiosztani, de habár több ezer példányt 
hozott magával, ez tekintve a tömeget nem volt lehetséges, 
amiért is más időre kellett halasztani. Az áldozárok lelkese-
dését, az éljen ( e v v i v a ) kiáltásokat, a benyomás mélységét, 
az arczokról lesugárzó boldogság örömérzetét leirni lehetet-
len, ezt látni kellett. A tegnapi consistoriumban tartott allo-
cutio után a pápa a bibomokok és püspökök között a jeles 
Voigt által készitett ezüst-érmet osztogattatott, melynek 
egyik felén láthatók az apostolfejedelmek, Péter a keresztre 
Pál a kardra támaszkodva, üdvözítőnk pedig amint a vá-
lasztottak koronájávál koronázza őket. A körirat így szól : 
„Princeps apostolorum, Doctor gentium" ; alul : „Isti sunt 
triumphatores et amici Dei." Az érem másik oldalán olvas-
ható : Pio IX. — Pontifice maximo — III. kai. jul. an. Chr. 
MDCCCLXVIl — saecularia solemnia in urbe acta — ob 
triumphalis memóriám diei — qui Petrum apostolorum prin-
cipem — et Paulum doctorem orbis terrarum — victores 
coelo intulit — dominaeque gentium Romae — nomen et 
glóriám adseruit — matris et magistrae — omnium populo-
rum. Az itt már jelenlevő bibornokok és püspökök száma 
468—470. Hihető, hogy holnaputánig az ötszázat eléri. Mily 
nagyszerű, csudálatos összejövetel, egyesülés ! A püspökök-
nek válasza a pápához elkészült, és hétfőn fog ö szentségé-
nek átnyujtatni. Birja már a főpapok helyeslését, és az alá-
írások folynak. A pápa iránti teljes odaadás és hűség kife-
jezését tartalmazza, bizalmat Péter székébe az igazság kut-
forrásába, és hangsúlyozza az egyház jogait az egyes em-
berre ugy, mint az egész társadalomra. 

NÁPOLY, maj. 30. De Andrea bibornok dec. 18 án 
kelt második levelet intézett a pápához, és ez közzé is téte-
tett, mikint mindig, ugy most is, istentelen lapokban. Nem 
elég, hogy a pápa iránti nyakas engedetlenségét nyilvános-
ságra hozta ; most újra erre hivatkozik, és a baloldal egy 
lapjához fordult, hogy hosszú levelét vagyis inkább hadüze-
netét, felvegye. Andrea bibornok eszméi eléggé ismeretesek, 
Erdan a Times levelezőjének és magának a bibornoknak 
több leveleiből. Öt ama töredék képviselőjének lehet tekin-
teni, mely a kath. Róma és a forradalmi Olaszország között 
szövetséget akarna kötni, csakhogy erre sem tudománya, 
sem felhatalmazása nincsen. Tábornok levén hadsereg nél-
kül, nézetei senkit sem érdekelnének, ha nem ismernök azon 
vágyát, hogy mint IX. Pius eshetőleges utódja, a világi ha-
talomról Victor javára lemondjon, mit nem rég a romai kér-
dés lehető megoldásakint tekintettek. Nem hisszük azonban, 
hogy ezen ujabb nyilatkozat De Andrea bibornok nagyra-
vágyásainak kedvező hatást szüljön, amennyiben a legillet-
lenebb modorbao kelt ki IX. Pius dicső egyházfőnk ellen. 
Levelének tartalma és alakja egy iránt kárhoztatandó. Ne-
héz volna ezen levélnek, mely egy nagy lap 16 hasábjait 

elfoglalja, kivonatát adni. A bibornok azon erőködik, hogy 
megmutassa, miszerint a pápa 1866-ik év jun. 12-iki breve 
által az ő magaviseletét kárhoztatván, és a sabinai megye 
számára kormányzót nevezvén, félrevezettetett, s hatalma 
körén túl lépett, oly embert kárhoztatván, kinek egéâz élete 
tiszta és szennytelen. (Propria laus.) A IX. Pius által köve-
tett eljárás összehasonlittatik több pápáéival, avval jelesen, 
melyet VI. Pius követett a pistojai zsinat aláírói, az emsi 
pontozók és VII. Pius azon bibornokok ellen, kik I. Napo-
léon második házassága kötésekor jelen voltak. Andrea a 
breve visszavonását követeli, annak példájára, amint a Mor-
vone ' bibornok ellen IV. Pál részéről indított igazságtalan 
pör V. Pius által újra megvizsgáltatván, megmásittatott. 
Andrea követeli, hogy a javasló praefectus titkár és más 
méltóságok letétessenek, mint akik az egyenetlenség tüzét 
szították, és ily nagy botrány okozói voltak,1) megcsalván a 
pápát, és bizalmával visszaélvén. A bibornok még a hittu-
dományhoz is folyamodik, ebből védveket merítendő arra, 
hogy elitéltetését igazságtalannak kimutassa. Végre odáig 
megy merészsége, hogy a pápát és a botránykoztatókat. 
érendő kárhozattal fenyegesse. „Mindenkire nézve — úgy-
mond — de különösen a püspöksüveggel, koronákkal, és 
triregnummal diszitett főkre vonatkozólag mondatott : vae 
homini illi, per quem scandalum venit." Továbbá panaszko-
dik, hogy a pápa öt elmozdította székétől, s egybehasonlit-
ván Victor király tettével,4) ki most a püspököt visszahívja 
e szavakat intézi a pápához : „in quo alium judicas, te ipsum 
condemnas." De ne tovább. Szomorú látni, mennyire sülyed-
het ily magas méltóságú ember.3) Avval végzi, hogy Pas-
sagliát bizta meg védelmével.4) „0 be fogja bizonyítani a 
breve érvénytelenségét, és hogy szentséged megcsalatott, 
így becsülete, és pápai tekintélye megmentetni fognak, me-
lyek nem rontásra adattak, hanem hogy az egyház fegyelme 
megőriztessék, és mindenkinek jogai tiszteltessenek, külö-
nösen azokéi, kik (engedje meg szentséged, hogy ismételjem 
e levélben) nem szolgái (palefreniers), hanem tisztelendő 
atyái a Szentlélekben. 

MISSIO. T h i b e t . Emlékezni fognak még az olvasók 
a véres jelenetekre, melyek 1864 óta megelőzték a bongai 
állomás lerontását, és a küldéreknek Thibetből tökéletes 
kiűzetését. A Menk-Kongba vitt 10 foglyok közöl egy, sebei 
folytán meghalt, más kettőnek feje vétetett. A még megma-
radt hét Kertába vitetett Aton lama által. Grutelle küldér 
1865 mart. 10-én irta, hogy az utóbbiak közöl kettő a sa-
nyargatások áldozata lőn, gyanítani lehetett, hogy a meg-
maradt ötöt hasonló sors érendi. A most közlendő levele 
Chauveau ap. helyettnöknek e tekintetben nem enged ké-
telynek helyet, és két uj vértanú halálát jelenti. 1865 oct. 
havában onták vérüket: Seinamdogué, és Yong-Drong, mi-

' ) Csak De Andrea az. 
2) Nobile par. — Mind a kettőre nézve csak akkor fog örülni a 

kath. világ, ha IX. Pius lábainál térdelni látja őket. — Szerk. 
3) Pius jogával élt, Victor pedig jogbitorlást követett el, mikor .a 

püspököket székeiktől elűzte ; IX. Piust áldja, Victorra pedig kárhoza-
tot mond a kath. világ. Ez a különbség. A szelidséghez nem kell a zsar-
nokságot hasonlítani, ezt téve, De Andrea önmagát elitélte. — Szerk. 

4) A legmagasabb méltóságnak is van correctora. — Szerk. 
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után bátran vallották volna liitöket. Ugyanazon időben a 
bongai telepitvény is készült a vértanuságra. — Chauveau 
helyettnök fenjelzett levele a párisi kiilmissiók neveidéjének 
igazgatójához szól, kelt Ta-Tsien-Luban 1866. május 26-án. 
„Azon időben, midőn Urunknak tetszik egyházát megaláz-
tatások és szenvedések által megdicsőíteni, nem fog megin-
dulás nélkül arról értesülni, hogy a mi távoli vidékeinken 
is vannak megpróbáltatásaink. Mi engem illet, habár ma-
gam vagyok, lelkem egész hevével énekeltem „te Deum"-ot, 
miért is panaszolkodnánk mi ismeretlen harczosai az Ur-
nák, midőn Jézus helytartója e földön elhagyatik a világtól, 
és telve van keserűséggel? Mult april 27-én egy horzasztó 
földindulás Pa-tang városát romba dönté, alig maradt né-
hány ház. A mozgás éjszakkeletről délnyugot felé irányult, 
honnét következik, hogy testvéreink is nagy veszélyben le-
hettek, mivel mind e vonalon működnek. Különösen nyug-
talanok vagyunk Fage atya miatt, ki Pa-Tangban lakott, 
kinek lakása nem igen volt erősen épitve. Nyugtalansággal 
várom a tudósítást. Teljes bizalommal Istenben reményijük, 
hogy Thibetbe bejutunk még egyszer minden földrengések 
daczára is, hacsak az ég reánk nem dűl. Tudósításokat vet-
tünk hét thibeti foglyainkról, kik a hit miatt börtönben ül-
nek. A részletek hitelesek, mivel egy Kian-Kai katonától 
kaptuk, ki mindig barátunk volt. Kettő hitvallóink között 
már 1864 ben ütések folytán halt meg. Dzi-Dzi, Pong-Gu-
Song és Dzong-Bru sorsáról semmit sem tudunk. Ami Seu-
namdogué leghívebb szolgánkat illeti, és Yong-Drongot, a 
megtért lámák főnökét, ők bevégezték áldozatukat. — 1865 
octob. elején Jézus K. e két hőse, kiket éjjel-nappal őriztek, 
imáikat mondván, találtattak a tömlöczben. Nagyokat kiál-
tottak bakóik, gyalázattal illették kérdve, hogyan merik a 
Dalaj-Láma parancsa ellenére a keresztények imáit mon-
dani ? Majdnem szóról szóra ismétlék előttök, mit hajdan a 
zsidók mondottak az apostoloknak : „nem tiltottuk-e meg 
határozottan, hogy e névben ne tanitsatok ?" Szegény két 
tiaink is anélkül, hogy tudták volna, az apostolok szavaival 
feleltek : „inkább Istennek mint nektek kell engedelmesked-
nünk." Erre a thibeti sanhédrin kevésbé türelmes, mint haj-
dan a jeruzsálemi, kivánta, hogy hitehagyók legyenek, ha 
megöletni nem akarnak. „Ha elég gyávák lennénk — fele-
lék — hogy hitünket szóval tagadjuk, szivünk tiltakoznék 
ellene." — A lámák dühösen rohantak erre a két keresz-
tényre, megkötözték, és a városon kivül hurczolták. Néhány 
perczczel később a két vértanú fejeit a véres látvány után 
epedő tömegnek mutogatták. A fenemiitett thibeti katona 
tökéletesen felismerte Seunamdogué képét; szomorúan vo-
nult vissza, mert barátját veszté benne. A mi érzelmeink 
mások valának, mert az égben egy uj védnököt nyertünk. 

Igy tehát Isten gondviselése kikutathatlan tervei sze-
rint azokat választá ki, akiket különösen tanúinak szemelt 
ki, ezek az első helyet foglalandják el az örök lakoma asz-
talánál „quia venerunt ex magna tribulatione, et laverunt 
stolas suas in sanguine Agni." (Apoc. VII, 14 ) Mi bennün-
ket illet, majdan egy napon újra látandjuk őket, ez ami leg-
édesebb reménységünk. Várván, hogy Isten ezen kegyelmet 
megadandja nekünk, egész tisztelettel maradok mélyen alá-
zatos szolgája: Chauveau József Mária, sebastopolisi püs-
pök, Thibet apóst, helynöke. 

BOLGÁRORSZÁG, maj. ,30-án. A keleti kérdés mind-
inkább növekedő bonyodalmai között Bolgárországban oly 
események történnek, melyek komoly figyelmünkre méltók. 
Bolgárhon katholikusai kétségbeesésének jajkiáltásai nem 
egyszer hatottak el hozzánk és jelezve is voltak. Olvasóink 
tudják, hogy megtérésök óta e szegény népségek sorsa ro-
szabbra fordult, és hogy azóta roppant üldözéseknek valá-
nak kitéve. A kormányzó basák, és alárendelt hivatalno-
kaik a szakadárokkal szövetkezve, zsarolták őket. Hiában 
emeltek panaszt a portánál, és a hatalmasságok követeinél. 
Egy pár helyen egyedül az orosz lépett közé, melynek vé-
delméből különben irtózik a bolgár, tudván, hogy azt vallás-
szabadsága árán keilend megvásárolnia. Váljon mit tett a 
diplomatia ezen nép érdekében, mely katholikusnak vallja 
magát, és különösen Francziaország védelmére számit? Mi 
ezt nem tudjuk, de anyit tudunk, hogy a helyzet nem vál-
tozott, és hogy komoly mozgalmaktól lehet tartani, lia a 
porta az ismételt kérésekre és tiltakozásokra is süket marad. 
E perczben a bolgárok odáig jutottak, hol a krétaiak egy 
év előtt voltak, midőn alázatos kérelmeik brutális módon 
utasíttattak vissza. Bolgárországban most két pártárnyalat 
különböztethető meg ; az egyik tartva attól, hogy a görög 
elem kerekednék felül, ha a török uralom megdöntetik, ezen 
hatalom fenmaradását óhatja, de oly reformokkal, melyek 
vallási és politikai szabadságát Bulgáriának biztosítják ; a 
másik türelmetlenebb azonnal kívánna csatlakozni az általá-
nos forradalomhoz. Annyi bizonyos, hogy ha a porta nem 
siet jóvátenni hibáit, napjai megvannak számlálva. A 6 mil-
lió lakost számláló Bolgárhonnal, mely Bosniának, Epirus-
nalc , Serviának kezet nyújthatna , nem lesz könnyű 
elbánni. Még most hatalmasabb Bolgárországban azon párt, 
mely forradalmat nem akar, Lanem inkább méltányos kie-
gyezkedést a portával, mivel nem szeretné a török uralmat 
göröggel vagy oroszszal felcserélni ; de ha a porta megma-
rad tíz év óta folytatott politikájánál, mely csak üres Ígére-
tekben állott, — ha nem fog hallgatni a szakadatlanul foly-
tatott méltánytalanságok fölötti igazságos panaszokra, igen 
könnyen megeshetik, hogy a bolgárok is bele fognak sodor-
tatni a közös sláv mozgalmakba. Perában már is nyomára 
jutattak egy bolgár forradalmi bizottmánynak, hasonló bi-
zottmányok Bucharestben Odessában és másutt is léteznek. 
Oroszország izgatásai csak akkor érendnek czélt, ha a 
török kormány nem akar lenni igazságos a bolgárok irá-
nyában. 

VEGYESEK 
A ,Giornale di Roma' szerint a püspököknek felirata a 

pápához 537 névaláírást számit. A püspökök kijelentik, 
hogy Romában összejövetelők a pápa és a szentszék iránti 
ragaszkodásukról tanúskodik, és megerősitendi az egyértel-
műséget. Kimondják, hogy a megtörtént szenttéavattatások 
az egyház termékenységét bizonyítják. Sz. Péter centená-
riuma az apostoli szék változhatlanságát, erősségét tanú-
sítja. A püspökök megújítják az első feliratukban kifejezett 
érzelmeket, kivánatokat, jóváhagyják mindazt amit a pápa 
tőn, és amit mondott ; kárhoztatják mindazt, amit ö kárhoz-
tatott. Dicsérik a romai nép hűségét a szentszékhez, örömü-
ket fejezik ki az egyetemes zsinat összehivása fölött, mely-
től sok üdvöst várnak az egyházra nézve. A fejedelmek és 
népek kötelmének lenni állítják védeni a pápa világi hatal-



mát, és őrködni afölött, hogy a pápa apostoli hivatalának 
gyakorlatában szabad legyen. 

Előlegesen következő becses irodalmi termékekről ér-
tesítjük olvasóinkat. Nagy-Szombatban Winter Zsigmond-
nál megjelent „Jákob Fai" czimü dalmű két szakaszban. 
Szövegét irta Scharnbek János esztergom-főmegyei áldozár 
és tanár, zenéjét szerzé Kapp Sándor társaskáptalani kar-
zenész. — Veszprémben Ramazetter Károlynál : „Egyházi 
beszédek, húsvéttól Szentháromság vasárnapig," idegen 
szerzők után fordíttattak a veszprémi növendékpapság páz-
mányköre által. E második füzet ára 80 kr. (Az első füzetből 
még néhány füzet kapható 70 kr.) — „A szerzetes rendek 
egyetemes történelme" irta Karcsú Arzén, sz. ferenczrendü 
áldozár, hitszónok, s házfőnöki helyettes. II. köt. (Nyom. 
Bartalits Imrénél Pesten.) E második kötetben foglalt má-
sodik korszak a kolduló rendek alapításától Luther hitújítá-
sáig terjed, és a Pálosok történetét behatóan tárgyalja. — 
Laufernél Pesten megjelent Kempis Tamás Krisztus köve-
tésének tót fordítása Viktorin József visegrádi plébános 
úrtól, Kempis Tamás képével. A kiállítás igen diszes V (Ára ?) 
Végre : „Püspöki szó a protestánsokhoz" irta dr. Martin 
Konrád paderborni püspök, fordították a győri nagyobb 
papnevelde sz. Imre egyletének tagjai. (Pest, Emich. G.) 

A éjszaki földsark felkutatásával, daczára az eddigi 
kísérleteknek, még sem hagytak fel. A kereskedés, ipar. stb. 
nem sokat nyer ezen kísérletekben ; de nyerni fog a tudo-
mány, ha azon földrész, mely a delejtünek igazodási partja, 
fel lesz fedezve. Hozzájárul némileg a kereskedés is a czet-
hal zsírjával, mert a bálnák, űzetve a halászok által, mind-
inkább a csendes, zavartalau éjszaki részekre húzódnak. 
Németek és angolok készülnek e vállalatra. A német Pater-
mann August a legrövidebb utat Grönland és Spitzberg kö-
zött ajánlja. Legrövidebb ugyan,de áthatolható-e? Az igazi 
utat nem a térképen kell keresni, hanem az éjszaki vizeken, 
hol van legkevesebb jégtorlódás a tengerfolyam mellett? Az 
angolok a Baffin öböl és az amerikai partok közötti utat 
választják, nyugotról Grönland mellett. A költség Német-
országban nemzeti aláírás, Angolországban az állam által 
fedeztetnék. A harmadik vetélytárs a franazia Lambert 
Gusztáv volna, igen tapasztalt tengerész az éjszaki tengere-
ken. Ez részvényeken akarja megalapitani a vállalatot, ugy 
hogy a bálnák halászatából fedeztetnék a költség s a halá-
szok mindig beljebb és beljebb hatolnának a jéghegyek 
között, bővebb és bővebb halászati prédát keresvén. Lam-
bert évenkint 300,000 franknyi halzsirt ígér, mely pénz a 
részvények kamatait és az utazás költségeit is fedezné, s 
minél feljebb férhetnének, bővebb volna a halászát, tisztább 
a tenger, mert átalános a feltevés, hogy a földsarkon a ten-
ger nincsen befagyva. — Bármelyik vállalat sikerül, a tu-
domány csak hálát fog adni az utazónak, s nevét a halha-
tatlanok közé sorozni, aki első tűzi ki a kereszténység zász-
laját azon pontra, melyen nincsen napkelet, sem napnyugot. 

Az olasz katholikusok albuma szebbnél szebb fölirato-
kat tartalmaz. A 21-dik lap Ferrara fölirata, mely eképen 
hangzik : „Ferrara ad Pium IX. P. M. — Copiis opibus me-
tropolitana dignitate a maximis pontificibus ornati Ferrari-
enses — apud quos concilium magnum agi coeptum de 
concordia graecorum cum latinis firmanda — christianae 
doctrinae addictissimi — pro qua s. Georgius et s. Maure-
lius patroni coelestes fortiter decertarunt — b. Beatricem 
nobilis stirpis Atestinae decus secuti — an. MDGCC. post-
quam Petrus ap. indigna nece est interceptus — suppetias 
tibi mittimus Pie IX. Pont. Max. quas amor in te noster 
expressit." 

Kleyhoncz a bécsi községtanács jun. 25-iki ülésében 
inditványozta, hogy az elemi oktatás gyökeresen átalaki-

tassék, legyen teljesen ingyenes. A leányok 13 a fiuk 14 
évig iskolalátogatásra kényszeríttessenek, az ifjúság katonai 
gyakorlatokat tartson, sőt a tanonczok a politikai napikér-
dések felől is felvilágosittassanak. Látni való mindezekből, 
hogy K. ur Duruy franczia ministert is felülmúlja az enemü 
büzgalomban. Szerencse, hogy K. nem minister. 

(Elöiizetési felhívás.) Korunk főtörekvése nyilvános 
hadizenet a jogszerűség s becsületesség ellen. A sátán küzd 
most Mihálylyal. Kinek részére döl el a győzelem abban 
nem kételkedünk ; de hogy a gonosz szellemnek, az elpár-
tolt angyaloknak borzasztó tömörülése s kifejtett végeről-
ködése meddig huzza az éles halál harczát, az bizonytalan. 
Van a gonosz szellemnek egy kimondhatlau ellene, s a jog 
szerűségnek egy tántorithatlan vezére, s ez a romai pápa 
tehát mindenek előtt ezt kellene megdönteni, fegyver és élet-
lenné tenni, hogy a forradalom az uralkodók mint alattva-
lókkal szabadon gazdálkodhassék. E fegyver a pápa kezé-
ben a szabadság s függetlenség, ez pedig csakis világi ural-
mán alapul. Korunk pártütő angyalainak erőlködése legin-
kább abban rejlik, hogy a pápát világi hatalmától megfosz-
szák. Ezen czélra különféle fegyvereket használnak fel a 
népboldogitók vagy jobban népboldogtalanitók. Először el-
lenvetésekkel állanak elő a pápa világi uralma ellen, aztán 
okokkal küzdenek, hogy azt alapjaiban megingassák ; s 
végre okokkal nem győzve a rágalmaktól sem idegenked-
nek, hogy a pápai uralmat a nép előtt utálatossá tegyék. 

Tekintettel lévén mind a három pontra Franco Se-
condo nyomán egy kis munkát állítottam össze, melynek 
czime : „A pápa és világi uralma." 

Oly tárgy ez, melyről tudÓ3, tudatlan egyiránt szeret 
beszélni ; különösen a pápaság ellenei s hübérenczeik föczé-
lul tűzték ki maguknak a katholikus papságot vagy a buzgó, 
tántorithatlan hivőket vele zavarba hozni. 

Hogy tehát a történet s okoskodás terén jártasaknak 
lelki vigaszt a járatlanok kezeibe pedig fegyvert szolgáltas-
sak, melylyel a pápa világi uralmának ellenfelei ellen hatha-
tósan küzdhessenek : elhatároztam fáradalmaimnak eredmé-
nyét a nyilvánosságnak átadni. 

Hogy nem nyereségvágy vagy jutalom reménye in-
dított a munka kiadására, az által akarom bebizonyítani, 
hogy az egész tiszta jövedelmet fiúi legmélyebb tiszteletem 
s legalázatosb hódolatom jeléül IX. Pius szentséges Atyánk-
nak szándokom felajálani. — Számitok arra, hogy paptár-
saim s buzgó katholikus feleim már a tárgy fontosa ágánál 
fogva érdekkel fognak viseltetni vállalatom iránt. 

A munka 6 nyomott ivet fölül fog múlni s az előfiize-
tést csak 60 krban állapítom meg, hogy az ár kit se gátol-
jon a munka megszerzésében s a jotékony cselekvény gya-
korlatában. 

Kérem a t. cz. pártfogókat, legyenek szivesek előlege-
sen az előfizetők névnegyzékét julius végére alulírotthoz be-
küldeni, hogy megtudhassam, váljon érdemes leszen-e mun-
kámat sajtó alá bocsátani vagy sem. Az ár a munka átvéte-
lével fizetendő le. 

Nyereséget nem kívánok, nagy áldozatot pedig a tisz-
telt közönség nem fog tőlem igényelni. 

Isten velünk! 
Fischer Lajos, 

szombathely egyházmegyei áldozár. 

Az e lapokban is felemlített „Die Jesuiten von D' Ar-
fai" czimü mü egy győrmegyei növendékpap által magyarra 
fordíttatott. A fordítás megbiráltatván, helyesnek találtatott, 
s a jövő őszi szünnapok alatt Bécsben Sartorinál meg fog 
jelenni. Figyelmeztetjük reá előre olvasóinkat. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. K o c s i Sándor által (ßrkovy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldnnasor sarkán 9. 



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

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

KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

• Előfizethetni minden cs. 
, k. postahivatalnál s Pes-

ten a szerkesztőnél (Li-
pótuteza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, julius 13-án. II. Félév. 1867. 

TARTALOM : Allocutio. — Az egyházi szónoklatról. 
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Allocutio 
habita in consistorio publico «lie XXVI. juiiii 

MDCCCLXV1I. 

Venerabiles fratres ! 
Singulari quidem inter maxi mas Nostras acer-

bitates gaudio et consolatione afficimur, cum iterum 
gratissimo conspectu ac frequentia vestra perfrui 
vosque coram alloqui in hoc amplissimo conventu 
possimus, venerabiles fratres. Vos enim ex omnibus 
terrarum regionibus desiderii Nostri significatione 
et vestrae pietatis instinctu in liane urbem adducti, 
vos eximia religione praestantes, in sollicitudinis 
Nostrae partem vocati, nihil potius habetis, quam 
calamitosis hisce temporibus omnem in re catholica 
tuenda, animarumque salute curanda vestram opem 
Nobis ferre, multiplices moerores Nostros lenire, ac 
ampliora in dies vestrae fidei, voluntatis et obsequii, 
erga hanc Petri cathedram experimenta praebere. 
Hoc vestro adspectu recreamur vehementer, hoc 
novo pietatis et amoris vestri argumento ac testimo-
nio de illis libenter recordamur, quae usque ad hanc 
die m concordibus animis, non uno studiorum gé-
néré, non intermissis curis, non deterriti adversis, 
certatim edidistis. Quae porro rerum suavissimarum 
memoria alte Nobis in animo infixa, semperque man-
sura, illud efficit, ut gratus nostrae caritatis sensus, 
multo nunc quam alias ardentior atque vividior, 
erga universum vestrum ordinem perspicua testifi-
catione et luculentioribus signis, palam publiceque 
gestiat erumpere. 

Sed si haec le viter raptimque perstricta supe-
riorum temporum recordatio Nos adeo percellit at-
que solatur, vos ipsos, venerabiles fratres, facile in-
tellecturos arbitramur. qualaetitiaexsultet, qua cari-
tate flagret hodie cor nostrum, dum iterum obser-
vantia et frequentia vestra perfruimur, qui ex re-

motioribus etiam catholicis provinciis Nostro deis-
derio perspecto, una omnes pietate et amore acti ad 
Nos convenistis. Nihil enim Nobis optatius, nihil 
jucundius esse potest, quam vestro in coetu versari, 
vestraeque nobiscum conjunctionis fructum capere, 
in iis potissimum solemnibus peragendis, in quibus 
omnia, quae versantur ante ocukis, de catholicae 
Ecclesiae unitate, de immobili unitatis fundament o, 
de praeclaro ejus tuendae servandaeque studio, ac 
gloria loquuntur. De illa scilicet admirabili unitate 
loquuntur, qua, veluti quadam vena, divini Spiritus 
charismata et dona in mysticum Christi corpus ma-
nant, ac in singulis ejus membris tanta ilia fidei et 
caritatis exempla excitant, quae universum homi-
num genus in admirationem impellunt. Agiturenim, 
venerabiles fratres. hoc tempore, ut sanctorum ho-
nores decernantur tot inclitis Ecclesiae heroibus, 
quorum plerique gloriosum martyrii certamen cer-
tantes, alii pro tuendo apostolicae cathedrae, in qua 
veritatis et unitatis est centrum, principatu, alii pro 
integritate ac unitate fidei vindicanda, alii pro re-
stituendis catholicae Ecclesiae hominibus schismate 
avulsis pretiosam mortem libeuter oppetierunt, adeo 
ut mirum divinae providentiae consilium satis elu-
ceat, quae tum maxime exempla adserendae catholi-
cae unitatis, et triumphosadsertorumproposuit,cum 
catholica fides et apostolicae Sedis auctoritas infe-
stioribus inimicorum artibus confiictaretur. Agitur 
praeterea, ut memóriám diei auspicatissimi solemni 
ritu recolamus, quo die beatissimus Petrus et co-
apostolus ejus Paulus ante annos mille octingentoa 
illustri martyrio in hac urbe perfuncti, immobilem 
catholicae unitatis arcem suo sanguine consecrarunt. 
Quid igitur, venerabiles fratres, nobis optabilius et 
tantorum martyrum triumphis congruentius esse 
poterat, quam ut in eorum honoribus pulcherrima 
catholicae Ecclesiae unitatis exempla ac spectacula, 
majore qua possent significatione et luce fulgerent ? 
Quid aequius erat, quam ut haec ipsa de apostolo-
rum principum triumphis gratulatio, quq,e ad totius 

catholici nominis religionem pertinet, vestro etiam 
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adventu studioque celebraretur ? Quid dignius de-
mum, quam ut tot tautarumque rerum splendor 
pietatis laetitiaeque vestrae accessione fieret illu-
strior ? 

At non solum apta rebus et grata nobis, vene-
rabiles fratres, haec pietas, et coneors cum aposto-
lica Sede conjunctio, sed praeterea tanti momenti 
est, ut maximi ex ea ac salutares admodum fructus 
sive ad cornprimendam impiorum audaciam, sive ad 
communem fidelium et vestram singulorum utilita-
tem, omnino debeant existere. Ex hac nimirum reli-
gionis oppugnatores intelligant necesse est, quam 
vigeat, qua vita polleat catholica Ecclesia, quam in-
fensis animis insectari non desinunt: discent quam 
inepto stultoque convicio earn veluti exhaustam vi-
ribus et suis defunctam temporibus incusarint: di-
scent demum, quam male suis triumphis plaudant, 
ac suis consiliis et conatibus fidant, satis perspici-
entes tantam virium compagem convelli non posse, 
quam Jesu Christi spiritus et divina virtus in apo-
stolicae confessionis petra coagmentavit. Profecto si 
umquam alias, hoc maxime tempore, venerabiles 
fratres, omnibus hominibus pateat necesse est, ibi 
solum animos arctissima inter se conjunctione con-
tineri posse, ubi unus idemque Dei spiritus omni-
bus dominatur, — atDeo relicto, Ecclesiae auctoritate 
contempta, homines felicitatis ejus, quam per scelera 
quaerunt, expertes, in turbulentissimistempestatibus 
misere, dissidiisque jactari. 

Bed si fidelium communis spectetur utilitas, 
quidnam, venerabiles fratres, opportunius ac salu-
tarius ad incrementum obsequii erga Nos et aposto-
licam cathedram catholicis gentibus esse potest, 
quam si videant, quanti a pastoribus suis catholicae 
unitatis jura et sanctitas fiat, eamque ob causam 
cernant eos magna terrarum spatia marisque trans-
mittere, nec ullis deterreri incommodis, quominus 
ad Romanam cathedram advolent, ut in nostrae hu-
militatis persona Petri successorem et Christi in 
terris vicarium revereantur? Hac nempe auctoritate 
exempli longe melius quam subtiliori qualibet do-
ctrina agnoscent, qua veneratione, obedientia et ob-
sequio erga nos uti debeant, quibus in persona Pe-
tri a Christo Domino dictum est: „pasce agnos meos, 
pasce oves meas." iisque verbis suprema sollicitudo 
ac potestas in universam Ecclesiam crédita est at-
que commissa. 

Quin etiam vos ipsi, venerabiles fratres, vos in 
sacro vestro ministerio obeundo, ex hac erga apo-
stolicam Sedem observantia insignem fructum laturi 

estis. Quo enim majora vos necessitudiiiis fidei amo-
risque viucula cum angulari petra mystici aedificii 
devinxerint, eo magis etiam, uti omnium Ecclesiae 
temporum memoria docet, eam fortitudinem indue-
mini ac robur, quod ab amplitudine ministerii ve-
stri contra hostiles impetus, et adversitates rerum 
postulatur. Quid enim aliud Christus Dominus in-
telligi voluit cum Petrum tuendae fratrum firmitati 
praeficiens: „Ego, inquit. rogavi pro te, ut non defi-
ciat fides tua, et tu aliquando conversus confirma 
fratres tuos?" ') Nimirum, ut s. Leo M. innuit, „spe-
cialis cura Petri a Domino suscipitur et pro fide 
Petri proprie supplicatur, tamquam aliorum status 
certior sit futurus, si mens principis victa non fue-
rit. In Petro ergo omnium fortitudo munitur, et di-
vinae gratiae itaordinatur auxilium, utfirmitas, quae 
per Christum Petro tribuitur, per Petrum apostolis 
caeteris conferatur."2) Quapropter Nos semper per-
suasum liabuimus fieri non posse, ut ejus fortitudi-
nis, qua praecipuo Domini munere cumulatus est 
Petrus, non aliqua semper in vobis fieret accessio, 
quoties prope ipsam Petri personam, qui suis in 
successoribus vivit, praesentes consisteretis, ac tan-
tummodo solum attingeretis hujus urbis, quam sacri 
apostolorum principis sudores et triumphalis san-
guis irrigavit. Immo etiam, venerabiles fratres, num-
quam Nos dubitavimus, quin ex ipso sepulcro, ubi 
beatissimi Petri cineres ad religionem orbis sempi-
ternam quiescunt, quaedam arcana vis et salutaris 
virtus existât, quae pastoribus dominici gregis for-
tes ausus, ingentes spiritus, magnanimos sensus in-
spiret, quaeque instaurato eorum robore efficit, et 
impudens hostium audacia, catholicae unitatis vir-
tuti et potestati impar, impari etiam certamine rési-
dât et corruat. 

Nam quid Nos tandem dissimulemus, venera-
biles fratres? Jamdiu in acie contra callidos et in-
festos hostes pro justitiae et religionis defensione 
versamur. Tam diuturna, tam ingens dimicatio ge-
ritur, ut omnium quotquot in sacra militia censen-
tur simul conjunctae vires, non justo majores nu-
mero ad resistendum esse videantur. Nos quidem 
Ecclesiae causam, libertatem et jura pro supremi 
muneris Nostri ratione propugnantes, usque ad 
hancdiem Dei oinnipotentis ope, ab exitialibus peri-
culis incolumes fuimus, sed tamen rapimur et ja-
ctamur adhuc adversis ventis et fluctibus non quidem 

1) Luc. c. 22, v. 32. 
2) Ser. III. in auniv. Ass. suae. 



timentes naufragium, quod Christi Domini praesens auxi-
lium timere non sinit, sed intimo sane dolore affecti ob tot 
novarum doctrinarum monstra, tot in Ecclesiam ipsam et 
apostolicam Sedem commissa, quae quidem jam alias da-
mnata ac reprobata,3) palam nunc iterum pro sacri Nostri 
muneris officio reprobamus et condemnamus. In hac tamen 
praesentis temporis ratione, et in ea quam capimus ex con-
spectu vestro laetitia, ultro commemorare praetermittimus 
tot sollicitudines, curas, angores, qui cor Nostrum gravi ac 
diuturno vulnere excruciant ac torquent. Haec potius omnia 
apud altaria afferemus, quae Nostris assidue oneravimus pre-
cibus, respersimus lacrimis ; haec omnia clementissimo mise-
ricordiarum patri instauratis obsecrationibus aperiemus ite-
rum ac revelabimus, in eo omnino fidentes qui Ecclesiae 
suae incolumitatem et gloriam tueri novit et potest, quique 
judicium faciens omnibus injuriam patientibus, de causa No-
stra et adversantium Nobis, non fallente die, justo judicio 
judicabit. 

Interim vero vos, venerabiles fratres, pro spectata ve-
stra sapientia recte intelligitis, quam vehementer intersit 
ad occurrendum impiorum consiliis et tot detrimenta Eccle-
siae sarcienda, ut quae vestrum omnium cum nobis et apo-
stolica hac Sede concordia tantopere enitet, altius in dies 
defixis radicibus roboretur. Quin immo, hie catholicae con-
junctionis amor, qui ubi semel inhaesit animis, ad aliorum 
etiam utilitatem late dimanat, hic profecto vos conquiescere 
non sinet, nisi pariter in eadem catholica concordia ac indi-
vulsa fidei, spei, caritatisque consensione ecclesiastioos omnes 
viros, quorum duces estis, et universos fideles vobis concre-
ditos una opera praestare connitamini. Nullum sane specta-
culum angelorum atque hominum oculis pulchrius esse pote-
rit, quam si in hac peregrinatione nostra, qua ab exilio ad 
patriam pergimus, aemula imago referatur et ordo peregri-
nationis illius, qua duodecim israeliticae tribus ad felices 
promissionis oras conjunctis itineribus contendebant. Ingre-
diebantur enim omnes, singulae suis discretae auctoribus, 
distinctae nominibus, diremptae locis, parebantque suis 
quaeque familia patribus, bellatorum manus ducibus, homi-
num multitudo principibus ; sed tamen unus erat tot ex gen-
tibus populus, qui eidem Deo et ad eamdem supplicabat 
aram, unus qui iisdem legibus, eidem sacerdoti maximo Aa-
roni, eidem dei legato obtemperabat Mosi, unus qui pari jure 
in bellorum laboribus et victoriarum fructibus utebatur, unus 
demum, qui pariter sub tentoriis agens, et admirabili vescens 
oibo, eamdem concordibus votis adspirabat ad metam. 

Hujusmodi vos conjunctioni perpetuo retinendae ope-
rám daturos, tot jam pignoribus vestrae fidei concordiaeque 
acceptis, cerium omnino ac exploratum habemus. Spondet 
id nobis spectata vestra integritás, ac praestans virtus, quae 
semper ubique sui similis, et omni periculo major effulsit : 
spondet illud ingens Studium et ardor, qui vos ad aeternam 
hominum salutem curandam, et ad divinam amplificandam 
gloriam rapit atque urget : spondet id demum ac certissime 
spondet sublimis ilia oratio, quam Christus ipse ante extre-
mos cruciatus suos ad patrem obtulit. Ilium precatus, ut 
omnes unum sint, sicut tu pater in me et ego in te, ut et 

ipsi in nobis unum sint cui precationi fieri numquam pot-
est, ut divinus non adnuat pater. 

Nobis autem, venerabiles fratres, nihil optabilius est, 
quam ut eum fructum, quem maxime salutarem ac faustum 
Ecclesiae universae fore ducimus, ex hac eadem vestra cum 
apostolica Sede conjunctione capiamus. Jamdiu enim animo 
agitavimus, quod pluribus etiam venerabilium fratrum nos-
trorum pro rerum adjunctis innotuit, ac illud etiam, ubi pri-
raum optata nobis opportunitas aderit, efficere aliquando 
posse confidimus, nempe ut sacrum oecumenicum et gene-
rale omnium episcoporum catholici orbis habeamus conci-
lium, quo collatis consiliis conjunctisque studiis necessaria 
ac salutaria remedia, tot praesertim malis, quibus Ecclesia 
premitur, Deo adjuvante adhibeantur. Ex hoc profecto, uti 
maximam spem habemus, eveniet, ut catholicae veritatis lux 
errorum tenebris, quibus mortalium mentes obvolvuntur, 
amotis, salutare suum lumen diffundat, quo illi veram salutis 
et justitiae semitam, adspirante Dei gratia, agnoscant et 
instent. Ex hoc item eveniet, ut Ecclesia, veluti invicta CM-
strorum acies ordinata, hostiles inimicorum conatus retundat, 
impetus frangat, ac de ipsis triumphans Jesu Christi regnum 
in terris longe lateque propaget ac proférât. 

Nunc vero, ut vota Nostra impleantur, utque Nostrae 
vestraeque curae uberes justitiae fructus christianis afferant 
populis, ad Deum omnis justitiae et bonitatis fontem eriga-
mus oculos, in quo omnis plenitudo praesidii, et gratiae uber-
tas sperantibus collocata est. Cum autem advocatum apud 
patrem habeamus Jesum Christum filium ejus, pontificem 
magnum, qui penetravit coelos, qui semper vivens interpellât 
pro nobis, quique in admirabili Eucharistiae sacramento no-
biscum est omnibus diebus usque ad consummationem sae-
culi, hunc Redemptorem amantissimum, venerabiles fratres, 
ponamus ut signaculum super cor nostrum, ut signaculum 
super brachium nostrum, atque ad altare illud, ubi ipse au-
ctor gratiae thronum misericordiae constituit, ubi omnes, qui 
laborant et onerati sunt, reficiendi, cupidus exspectat, nostras 
assidue preces omni cum fiducia deferamus. Eum itaque sine 
intermissione humiliterque obsecremus, ut Ecclesiam suam 
a tantis calamitatibus et omni discrimine eruat, eique laetam 
pacis vicem, victoriamque de hostibus donet, ut nobis ac vo-
bis novas usque vires ad sui nominis gloriam provehendam 
addat, ut illo igne, quem venit mittere in terras, hominum 
animos inflammet, ac errantes omnes potenti sua virtute ad 
salutaria consilia convertat. Vestrae autem pietatis erit, ve-
nerabiles fratres, illud omni ope curare, ut crediti vobis fide-
les in cognitione Domini Nostri Jesu Christi in dies crescant, 
eumque in sacramento augusto praesentem, constanti fide 
venerentur, redament ac frequenter invisant, nihilque erit 
vestro studio curaque dignius, quam ut vigilantibus ad ejus 
aram ignibus, vigilet etiam in cordibus fidelium gratus pie-
tatis sensus, vigilet indeficiens flamma caritatis. Quo vero 
facilius Deus ad obsecratione3 nostras aurem suam propitius 
inclinet, semper et enixe petamus suffragia, primum quidem 
deiparae virginis Mariae immaculatae, quo nullum apud 
Deum potentius patrocinium ; deinde sanctorum apostolorum 
Petri et Pauli, quorum natalitia acturi sumus, nec non omni-

s) Alloc, in const. 29. oct. 1866. ») S. Joan. c. 17, v. 21. 
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um coelitum sanctorum, qui cum Christo regnantes in coelis 
munera divinae largitatis hominibus sua deprecatione conci-
liant. 

Denique vobis, venerabiles fratres, ac aliis omnibus 
venerabilibus fratribus catholicarum gentium episcopis, item 
fidelibus omnibus vestrae atque illorum curae concreditis^ 
quorum pietatis et amoris eximia semper testimonia accepi-
mus et continenter in dies experimur, singulis universis apo-
stolicam Nostram benedictionem cum omni felicitatis voto 
conjunctam, ex intimo corde amantissime impertimus. 

Az egyházi szónoklatról. 
A s z e n t a t y á k t a n u l m á n y o z á s a a z e g y h á z i 

s z ó n o k n a k s z ü k s é g e s . 
II . 

A szent atyákban, bizonyos értelemben, még jobban 
mint a szentirásban található fel mindaz, mire az egyházi 
szónoknak a tanításnál szüksége vagyon. A szentirásban a 
tárgyak többnyire csak elvek gyanánt adatnak elö : de a 
szent atyák lehozásokat is tesznek azokból s alkalmazzák 
azokat a kereszt, társadalmi életben előforduló különféle 
szükségek- és esetekre, valamint a kor, és más viszonyok 
mindenféle igényeire ; s mi legnevezetesebb, -— ami a szent-
irásban csak ritkán, a hittudorok irataiban pedig soha sem 
fordul elö — az a szent atyáknál az, hogy tanításaik rende-
sen szónoklati alakba vannak öntve. A szent atyák — mint 
mondám — majdnem valamennyien lelkipásztorok voltak, 
következőleg hitszónokok is, annál is inkább, minthogy azon 
korban ki sem lehetett a nép vezére anélkül, hogy az Isten 
igéjének kenyerét ne osztotta volna ki neki. 

S mi a szent atyáknál a legfeltűnőbb tán, az : ama élő 
hit szelleme, mely lelkesíti s egészen betölti őket. Munkáikról, 
mikint Bossuet fejezi ki magát — mintegy láthatni a keresz-
ténység első nedvét csöpögni. Leikök előtt az Isten szünte-
len jelen van, soha sem szűnnek meg a hívek lelkeit az ég-
fölé emelni; hatalmas szavakkal kelnek ki a testi gyönyö-
rök, a fényűzés, gazdagság s színjátékok ellen. A földi hiu 
elvek, a mulandó anyagi javak helyett — melyeket meg-
vetni tanitanak, az öntudat tiszta örömeit, s örökkévaló bol-
dogság nagyszerű kincseit mutatják föl. Alig van egy besze-
dők is, amelyben ezen a keresztény tökéletesség fontos és 
hatalmas indokai elö nem fordulnának. 

Oly században, amelyben az anyagi érdekek esztelen 
cultusa, a legtöbb lelkeket hatalmába kerítette, midőn a tár-
sadalom újra a pogányság elvadulásába merülni készül : a 
szent atyák studiuma az egyházi szónokra nézve nemcsak 
felette fontos, hanem elkerülhetlenül szükséges is. 

A szent atyák áthatva a szentírás szelleme által, töké-
letesen felismerték lelkipásztori hivataluk nagy fontosságát, 
átlátták azt, hogy föladatuk s magasztos hivatásuk első és 
főpontja a szent igazságok hirdetése, s pedig sz. Pál apostol 
szavaiként „opportune importune" etc. Nehéz lenne oly lelki-
pásztorra találni, ki e fontos kötelmet jobban teljesítette 
volna a szent atyáknál. Irataik nagyobb része oktatásokat 
tartalmaz, melyeket a híveknek a szószékről adtak, s bá-
mulnunk kell,ha látjuk,miként győzhettek — annyi munka s 
oly sok gond között —oly bőven osztani az Isten igéjének ke-
nyerét. Annyi és oly feltűnő példákat alig hagyhattak volna 

reánk irataikkal, ha in sublimitate sermonis, in persuasibili-
bus humanae sapientiae verbis után indultak volna, ha dics-
vágy avagy más földi tekintet, s nem az Isten országának a 
hivek lelkeiben való felépítése vezette volna őket. 

Az ő szavuk többnyire egyszerű s bizalmas és pedig 
nemcsak akkor, ha faluk s kisebb városokban, hanem midőn 
a legnagyobb városokban is beszélnek, úgymint Alexandria, 
Antiochia, Konstantinápolyban és Romában. — S habár a 
szónoklat szabályaihoz nem is ragaszkodnak szigorúan, 
mégis rendszerük, s modoruk által a pillanat kívánalmait 
mindig föltalálni, s annak szükségéhez képest az igazságot 
földeritvén, az erényt feltüntetvén, a lelkeket magokhoz ra-
gadni s a sziveket bevenni igen jól értették. S hogy czéljo-
kat annál sikeresebben elérhessék, nem tartózkodtak beszé-
deiknek akárminö alakot is adni, minden benyomásokat 
megfigyelni, s a legközönségesebb fölfogástehetségekhez is 
alkalmazkodni. Igaz, hogy gyakran az ékesszólás legmaga-
sabb fokára is fölemelkednek, — de ez nem azért történik, 
miszerint hallgatóikban maguk iránt csodálkozást vagy tet-
szést gerjeszszenek, hanem csupán azért, hogy őket az igaz-
ságról meggyőzzék. De nemkülönben a legcsekélyebb ki-
csinységekhez is leszállani, s a legegyszerűbb kifejezéseket 
is használni nem féltek, inkább akarván — mint sz. Ágos-
ton mondja — a gramaticusoktól ostoroztatni, mint a néptől 
meg nem értetni, „melius est ut nos reprehendant grammatici, 
quam non intelligant populi." (Enarrat. in ps. 138.) Ugyan-
azon értelemben nyilatkozik jámbor Cheverus bibornok is, 
midőn a predikatzióra megjelenő egyszerű népre vonatkozó-
lag mondja : „jobb egy együgyű nő által megértetni, mint 
az akadémikusoktól dicsértetni." 

Az ismétléseket sem veszik oly szigorúan a szent atyák, 
hogy ugyanazon tárgyat — mely előttök fontosnak látszik 
— többször irataikban előre hozzák ; jól tudván, hogy a nép 
hasonló a gyermekekhez, kikkel csak többszörös ismétlések 
által lehet a czélhoz jutni. Aranyszájú sz. János, a könnyelmű 
esküvést akarván megutáltatni az antiochiai hivekkel, ki-
lencz napon át egymás után minden beszédében azon textusba 
jő vissza „nolite jurare," s eltérve thetnájától valamennyi 
beszédét ezen vétek elleni vívással végzi be. — Nem nehéz 
fölfogni, hogy az ily beszédek a hiveknek alapos oktatást 
nyújtottak s a leghösiesb erények gyakorlására buzditák 
őket. Egy nyilvános isteni szolgálatnál sem hiányzott a pre-
dikátzio ; nemcsak vasár- és ünnepnapokon, hanem a hét-
közben is többször, sőt bizonyos időkben naponta tartottak 
homiliát a szent atyák, amint is ezt sz. Vazul hexaemeronja, 
aranyszájú sz. János homiliái, s szent Ágoston beszédei ta-
núsítják. 

Mélyen meghatva érezzük magunkat, sőt pirulnunk 
kell, midőn látjuk, miszerint egy oly híres egyházi tudor, 
mint sz. Ágoston volt, majdnem minden idejét az egyszerű 
szegény nép oktatására szenteli. Csak ritkán találjuk őt a 
nagy városok — mint Madonna s Ohartago szószékein — 
ahol leginkább lett volna alkalma nagy szellemének egész 
erejét kifejteni. Minden dicsőségnek, mely őket ott érendő 
vala, eléje teszi ama csendes örömet, mely szerint szavainak 
minden hangját, szivének minden gyöngéd érzelmeit hippoi 
kedves gyermekei számára — kiknek vezetését reá bizá az 
Ur —tartsa meg. Nem tudjuk mitpselljen inkább csodálnunk 
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e nagy főpásztoron, váljon tudománya mélységét-e, vagy 
ama alázatosságát, mely szerint a legegyszerűbb beszédmód-
hoz leereszkedni tudott. íme a hires szónok, a nagy bölcsész, 
a magas lángész ! a legalacsonyabb s legegyügyübb embe-
rekkel is bizalmasan társalkodik,hogy a keresztény tan első 
elemeire oktassa őket. Mennyi szemrehányás fekszik e pél-
dában pzon fiatal papokra nézve, kik alig egy rövid s felüle-
tes studium után, már is azonnal képeseknek vélik magokat 
a legelső szószékeket elfoglalni, s kik megaláztatásnak te-
kintik magokra nézve azt, ha talán Hipponál is nagyobb he-
helyekre küldetnek a népet oktatni. 

Ami a szent atyák sajátságos rendszerét s beszédmo-
dorát illeti, az épen semmi akadályul nem szolgált ékesszó-
lásuknak, sőt csak annál nagyobb fényt kölcsönözött láng-
eszüknek, teljes szabadságot hagyván eszméik kifejezésének 
s minden kedvező alkalmat, — melylyel a jelen körülmé-
nyek s a lelkek hangulata kínálkozott — megragadni en-
gedvén nekik. 

Alapos képzetségü férfiaknak, kik széles tudomány-
nyal fölszerelve, buzgó meggyőződéssel eltelve, mély érzel-
mekkel megáldva vannak, mint a szent atyák valának ön-
kénytes lelki mozgalmak, s rögtöni inspiratiók jönnek szol-
gálatukra a beszéd közt. S váljon nem valódi ékesszólás-e 
ez ? váljon az előre elkészitett s kiszámított fordulatok s 
mozgalmak, a benső érzelem élő kifejezéseivel, rögtöni ön-
kénytes föllobonásaival csak összehasonlíthatók-e? IIa nem 
is akarjuk állítani azt, mintha a szent atyák mindenkor a 
pillanat behatása által vezettettek volna, annyi mégis bizo-
nyos, hogy csak ritkán kötötték magokat valami előre lei-
írotthoz beszédeikben. 

Ami tehát a szent atyák irataiban előforduló hiányokat 
illeti — a fentebbi tekintetek megfontolása s a századnak — 
amelyben éltek — rosz ízlése, megfogható pá teszi előttünk, 
hogy némely hibákat nem kerülhettek ki egészen. S váljon 
csodálkoztatni-e ezen, ha oly embereknél, kiket annyi gond 
terhelt, s kiknek naponta — minden alkalommal beszélniök 
kellett, beszédeikben néha tuláradást, s zavart találunk ? 
Midőn a tudományok hanyatló félben vannak s az ékesszó-
lás mesterei sajnos előítéleteknek engedve a rosz ízlést di-
csőítik : váljon tönténhetik e miszerint a legjobb észtehet-
ségek is a kor valamennyi hibáit szerencsésen kikerüljék ? 
s annak minden hiányain túltegyék magokat? (Revue des 
sciences ecclesiastiques.) 

Végül, nagyobb és ajánlóbb dicséretet nem hozhatok 
fel a szent atyák s irataik mellett, mint maga az egyháznak 
határozatát : „Mandamus omnibus, qui hoc onus praedicatio-
nis sustinent, et in futurum sustinebunt, ut evangelicam ve-
ritatem et sanctam scripturam juxta interpretationem docto-
rum, quos ecclesia ususque diuturnus approbavit, legendosque 
hactenus recepiet, praedicent et explanent." (Cone. Later. 
V. sub Leone X. s. 11. — V. ö. Cone. Trident. Sess. 23. c. 
18. „de forma erigendo seminarium clericorum s IX. Pius 
pápa ö szentsége 1846. nov. 9. „Qui pluribus" kezdetű ency-
cláját.) Azért mondá szent Ágoston is a szent atyák iránti 
buzgó tiszteletének kifejezését adni akarván : „Quod cre-
dunt, credo : quod tenent, teneo : quod docent, doceo : quod 
praedicant, praedico." (Contra Julian. 1. 1. n. 20.) 

Gyurihovics Mátyás. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, jul. 1. Zsámbékröl o sorokat kaptuk : „Nekünk 

egyháziaknak, kik hivatásunknál ugy, mint meggyőződé-
sünknél fogva nemcsak a szent hit, szeretet és tudomány 
terjesztői, kedves hazánknak pedig éber nemtöi; de az er-
kölcsi sülyedés lábrakapott vallásközöny óvszerei is va-
gyunk — kik Krisztus zászlója alá kétszeresen felavat-
tattunk — vajmi jól eshetik értenünk, miszerint a kegyele-
tek szép mezejéről is kaphatunk üdvhozandó virágokat ! 

Ezúttal egyszersmind nem mulaszthatom el azon ha-
talmas jó benyomást megvinni, mely hiveimben mutatkozott, 
midőn főt. püspök ur ő mlgának első főpásztori beszédét; 

melyet ö beigtatása után Székesfehérvárott imént mult maj. 
hó 12-én tartott uépéhez, atyai óhaja szerint, itt is Zsámbé-
kon magyarul és németül (mert e két nyelven van nálunk 
az isteni szolgálat) egész ünnepélylyel a szószékről felolvas-
tam. Megható volt valóban az összesereglettek száma — 
mély csend, föllelkesült érdekeltség, kitartó feszült figyelem, 
s némi ihletett legbensőbb ragaszkodás fénylett ki szeme-
ikből. Ha látták volna föpásztoraink e ritka jelenetet : tu-
dom, egy püspök sem mulasztaná el a hiveihez intézett élső 
beszédét megyéjében mindenütt és mindenhol közzététetni. 
Uton útfélen hallható vala: az Isten áldása szálljon főpász-
torunkra azon üdvös szép atyai szózatért, melylyel bennün-
ket boldogítani kegyeskedett. Az Ur fizesse meg néki, s 
hozza körünkbe minél előbb személyesen is. 

„Ecce Jekelfalusy Coeli Vincentius ore, 
Sic quoque jam nobis Praesul amabilis es." 

BELÉNYES, jun. 21-én. Az Űrnapját városunkban is 
megülték az ajtatos r. kath. hivek. Öröm volt látni minden 
keresztény felekezetből összegyűlt népet, kik szivben lélek-
ben dicsérték az Urat. A szertartást helybeli lelkész s espe-
res főt. Horváth Mihály ur végzé segédlet mellett, s daczára 
a borús időnek a szokásos sátoros szertartás a templom 
udvarán példás ajtatossággal tartatott meg ; bájos illatú 
virágokkal van beültetve, s azok természetes illatja ékesíti 
egy részét a templom udvarának, mi arra emlékeztetett, 
hogy az Ur ama házának erélyes lelkipásztora van. 

Ezen templomot boldog emlékű nagyváradi 1. sz. 
püspök Forgách Pál bőkezűsége emelteié, mit igazol a temp-
lom főajtaja felett olvasható eme felirat : „Paulus Forgách 
de Chymes Presul Varadinensis honori Unius trinique Dei 
erexit." 

Midőn ezen szentegyház valóban csinos elrendezését 
épületes belekét láttam, örömérzet lepé keblemet, visszagon-
dolva azon elhagyatott, s szánalomra gerjesztett állapotára 
ezen sz. egyház belsejének, melyben 1851-ik év előtt 
szemléltem. 

Jól emlékszem, hogy ezen évben a jámbor hivek buz-
gósága igen ohajtotta ezen szentegyház belujitását s ékité-
sét, de a körülmények mostohasága nem engedé teljesülni 
a hivek közörömét. Jelenlegi plébános és esperes főt. Hor-
váth Mihály ur vala hivatva ezen plébánia liiveit, vala-
mint példás életével , ugy a szentegyház belékitésé-
vel is megörvendeztetni ; ö ugyanis fáradságot s költséget 
nem kímélvén, minden igyekezetét arra fordította, mióta 
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ezen plébániát kormányozza, hogy az Ur ezen szentegyháza 
felékesitessék, s oly állapotba helyeztessék, mikép a hivek 
lelki öröme éledve öregbedjék. A nagy oltár magasztos, a 
Szentháromságot jelző remek képét készítette. Ugyanezen 
oltár oszlopait s képeit újonnan aranyoztatta s festette, a 
sanctuarium elválasztására szolgáló vasrácsozatot állíttatott ; 
az egész templomot kijavíttatta, s a sanctuarium felett ildo-
mosán kifestette ; a régi korhadt padok helyett ujakat csinál-
tatott; szóval ezen szentegyházat tetemes költséggel főt. 
plébános esperes ur oly karba helyezé, hogy minden hivő 
örömtelt kebellel imádja Istenét ezen szentegyházban ; nem 
is késnek azért a hivek szeretett pásztorukra kérni az ég 
áldását, hogy adja meg ernyedetlen munkásságának ju-
talmát. Pappfalvay. 

ROMA, jun. 30. A tegnapi ünnepélyességek lefolytak, 
semmi sem zavarta nagyszerüségöket. A szent ténykedések 
reggeli 7 órakor kezdettek, a nép már 4 órától kezdve tó-
dult Péter templomába, és 6 óra után a templom hajója, az 
előcsarnok, a tér tömve volt a világ minden részeiről egy-
begyűlt, a hit és szeretet egysége által lelkesített hívekkel. 
A templom roppant fénynyel diszittetett fel, mégis ugy, hogy 
Michel Angeló remekének szépségét el ne fedje. Ezer csil-
lárnál több volt, és vagy 20,000 viaszgyertya. A szenttéavat-
tatás három részből áll, körmenet, a határozat kihirdetése, és 
ünnepélyes sz. miséből. A körmenetben 40 bibornok 440 
érsek,püspök, patriarcha vett részt. Egy osztály katona után 
az árvaházak növendékei nyitották meg a menetet, követ-
keztek a kolduló szerzetesek, a vezeklésről nevezett testvé-
rek, sarutlan ágostoniak,kapuczinusok, Pisai Péter congrega-
tioja, páli sz. Ferencz rendűek, és Assisi sz. Ferencz har-
madrendű fiai, az observantinusok, romai ágostoniak, sarut-
lan karmeliták, szerviták, dömések. A kolduló szerzetesek 
után az olivetanusok, cisterciták, vallumprosianusok, ka-
malduliak, cassinói benczések, és a laterani reg. kanonokok. 
Következett a világi papság, a romai papnevelde növendé 
kei, az állandó lelkészek, segédlelkészek, 7 társas káptalan 
tagjai. Ezek után a basilikák papsága, legkívül Péter, és la-
terani sz. János főtemplomának papjai. Erre a romai vice-
gerens a bibornokhelynökséghez tartozó egyházi férfiakkal, 
melyeknek köréhez tartozik a netán a helyTszinen felmerülő 
rangfokozat! és sorrendi vitákat elintézni. A hitterjesztő 
egyesület tagjait követték a szentéavattatandók zászlói, 
melyeket azon szerzet vagy egyesületbeli küldöttek vittek, 
kiknek szerzetökhöz a nevezettek tartoztak.Ha rokonok van-
nak, ezek a zászló szalagjait tartják. A jelen esetben Ar-
bues Péter és gorcumi vértanuk rokonságabeliek voltak je-
len. Két svajczi testőr jelenté most a pápai capella közellé-
tét : a tiszteletbeli és számfölötti kamarások, a collegium 
ügyvivője, az apostoli hitszónok a kapuczinusok, és a pápai 
udvar gyóntatója a szerviták rendéből, titkos kamarások, 
a consistoriumi ügyvédek, és káplánok stb. Ezeket követték 
az udvari főpapokba főapátok, a sz. Lélek commendatorja, a 
messinai archimandrita püspökök, érsekek, prímások, pat-
riarchák, bibornokok, romai conservatorok, senatorok, trón-
álló herczegek, az alcamerlengó, végre a pápa a „sedes ges-
tatorian" vitetve. Ily fényes körmenetet csakis Romában 
lehet látni. A nép mindenütt térdre borulva fogadta a pápa 

áldását. Beérvén a menet a templomba, a főpapok és bibor-
nokok elfoglalták helyeiket, ő szentsége egy perczig megállt 
a kápolna felé, hol az Oltári-szentség tartatik, imádván az 
Urat, azután trónusára ment, mire megkezdődött a tényke-
dés második része. A bibornokügyvivő egy consistoriumi 
ügyvéddel a trón elé lép, kérvén a pápát, hogy a boldogok 
neveit a szentek sorába igtassa ; a pápa azt válaszolja, hogy 
a felülről jövő világosságért kell előbb imádkozni, mire meg-
kezdik a minden szentek letenyéjét, a bibornok társával a 
pápa lábaihoz borulván ismétli „instanter instantius" kérel-
mét ; erre a pápa intonálja a „Veni Sancte"-t. A kérelem har-
madízben „instanter instantius, instantissime" ismételtetvén 
a pápa leül trónjára, és apostoli székéről mint az egyház 
legfőbb tanítója kimondja a szeattéavattatást. Te Deum 
énekeltetik, a kürtök harsognak, a vaticániés az összes tem-
plomok harangjai zúgnak, az angyalvári ágyuk dördülnek, 
hirdetvén a nap örömteljes nagy eseményét. A pápai mise 
offertoriuma alatt a Liszt által ez alkalomra szerzett „Tu es 
Petrus"-t legalább ötszáz énekes hangoztatta. A misét a pápai 
áldás követte. Lassan oszladozni kezdett a tömeg, de Péter 
templomában egész késő estig jöttek-mentek az apostolok 
sirját látogató ajtatoskodók, kik a késő korig meg fogják 
őrizni a mai nap emlékét. 

Az egyház ismét megmutatta hatalmas, megtörhetlen 
életerejét, megmutatta az egész földgömb képviselőinek je-
lenlétében, szemben a megrettent forradalommal. Tegnap az 
egész kereszténység az ide sereglett 500 püspökkel és 100 
ezer zarándokkal ismétlé : Tu es^Petrus, et super hanc pe-
tram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non prae-
valebunt adversus earn. Este általános kivilágítás volt. 

ROMA, jul. 1 én. Szent Pál emlékének ünnepélye a 
város falain kivül levő (extra muros) róla czimzett basilicá-
ban valóban pazar fénynyel és pompával tartatott, s méltó 
volt a vaticáni főegyházban véghezment ünnepet kö-
vetni. Mióta e márvány és mozaikban túlgazdag,a nemzetek 
nagy apostolának felajánlott, négy pápa által újraépített 
templom felszenteltetett, nem volt még tanuja hason szertar-
tásoknak,nem fogadott be mégannyi hívőt csarnokaiba. Fel-
díszítésére ez alkalommal nem használtak szőnyegeket, 
eléggé díszítik úgyis remek festményei, hires mozaikjai, csil-
logó márvány és alabastrom, száz oszlopa stb. csak oda tö-
rekedtek, hogy a templomban levő természet és művészeti 
remekek világosság fényözönében annál inkább tündököl-
jenek. A hová a szem csak fordult, nem látott mást, mint 
festményeket, márványt, mozaikot, aranyt, fénytengert. Ez 
álmélkodásra, bámulatra ragadott. Nem lehet képzelni vakí-
tóbb, gyönyörűbb látványt. Nem lepett meg azért, midőn 
még romai lakosok is, kiknek pedig sok alkalmuk van nagy-
szerű ünnepélyek, díszítések,pompa látására, felkiáltának : è 
un vero paradiso. A pápa király diszfogaton, környezve egy 
csapat lovastól, egész udvari kíséretével 9 órakor érkezett 
meg, s miután néhány perczig az Oltáriszentséget imádta 
volna,felöltöztetvén,a sedes gestatorian foglalt helyet, a basi-
licán keresztül vitetvén sürü négtömeg között haladt egész 
a confessioval szemben levő trónusáig. A sz. misét Ballerini 
Pál alexandriai patriarcha tartotta. A zene, s a karok kitű-
nők voltak. Sz. Mise után a pápa a kocsira ülvén, a városba 
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visszatért. Lehetlen leirni az üdvkiáltások, evvivakat, a sze-
retet, lelkesedés tüntető jeleit, melyekkel az uton a pápa-ki-
rály olhalmoztatott. Valóban az egész catholicismus volt, 
mely itt jelenlevő minden rendű, és nyelvű képviselői által 
hódolt Péter utódjának, lelki és világi hatalmát hangsúlyozta, 
üdvözölvén Piust mint pápát és mint királyt. Azt hiszik, 
hogy kétszázötvenezerre tehetni azok számát, kik e napon 
Pál templomában megfordultak, ki gyalog, ki kocsin. A vá-
ros központjától jó távol fekvő helyig az égető napsugarak 
alatt gyalog járni nem csekély feladat volt. Reggel jobbára 
idegenek voltak kint, a délesti órákban pedig a romáik, kik 
e napokban kitűnő előzékenységgel viseltettek az idege-
nek iránt. Lasciamo i posti per gli forestieri; noi ar-
dremo questa sera. (Engedjük a helyeket az idegeneknek, 
mi este menünk.) Az ötszáz püspökön kivül annyi volt az 
idegen áldozár, hogy a vicariatusban képtelenek voltak 
többé, a benyújtott „celebret"-ek beigtatására, és Roma ezer 
és ezer oltárai sem voltak elégségesek arra, hogy minden 
pap minden nap misézhessék, habár a pápa engedélyt adott 
éjfél után egy órakor az áldozatokat megkezdeni. Legtöbb 
olasz és franczia áldozár volt (francziák körülbelől hateze-
ren.) A zárdáikból kifosztott, elűzetett, koldusbotra jutott 
olasz szerzetesek és papokból többen a legtávolibb vidékek-
ről jöttek Romába, helyről helyre járván és kenyérért koldul-
ván a legnagyobb nélkülözések között. Mit szóljunk a hivek 
számáról ? A vasúton a vonatok két mozdonynyal csak las-
san haladhattak 6 — 7 órát késvén a sokaság miatt. Mindez 
megtörtént, daczára annak, hogy az embereket az uton visz-
szaterelni iparkodtak mindenféle koholmányokkal. Igy hogy 
csak egyet említsünk,Anconában az utasoknak hamis távirati 
sürgönyöket mutattak, melyekben a pápa rögtöni halálát 
jelentik. 

GENF, jun. 1-én. Szó volt egy izben már kormányunk 
azon eljárásáról, melylyel Mermillod püspök fogadása alkal-
mával egyenruhában megjelent fiatal katonákat megbün-
tette, csak azért, hogy a tudós főpapot, ha lehetne, ez által 
is bosszantsák. Midőn állítólag a katonai főnököt emiatt in-
terpellálták, hivatkozván arra, hogy a fiatal vitézek talán 
nem is birtak tudomással e tilalomról, azt válaszolta volna : 
de a püspöknek tudnia kellett volna, neki, ki mindent tud. 
Ezen gúnyos megjegyzés illő a mi democratáinkhoz, kik a 
szellemi fensőbbségét nem szeretik a — katholikusban. Kü-
lönben ily eljárás által csak még inkább fog elidegenedni a 
katholikusok legnagyobb része a kormánytól. — A mult 
télen régen az államtanács elnöke és egy tanácsos jelen 
voltak egy falusi község tanácskozmányán, melyben a vá-
lasztandó uj temetőről volt szó. A lakosok legnagyobb része 
katholikus levén, kizárólagosan katholikus szertartás sze-
rint felavatandó temetőt kívántak, az alsó részen kiszakí-
tandó aránylagos helyet pedig a kevés protestánsok számára 
engedendőnek. Voltak azonban itt is felvilágosodottak, kik 
közös temetőt kívántak tekiutet nélkül a cultusra, különö-
sen azon érvet hozván fel, hogy legfölebb 25 év múlván ugy 
is egy vallásúak leendünk. 25 év múlván — feleié az elnök 
— ezt már 200 esztendő óta ismétlitek, és mégsem teljesült 
jövendöléstek. Ezen emberek katholikusok, és azok akar-
nak lenni halálok után is, és nem látom át, miért kellene ezt 

meggátolni'? Feltéve is, hogy előítéleteik vannak, ezek ne-
kem még mindig tiszteletre méltóknak látszanak. — Hogy 
fogalmuk legyen a prot. türelemről, íme a következő eset. 
A napokban egy katholikus hívünk, miután a halotti szent-
ségeket ajtatosan magához vette volna, elhunyt, fel volt te-
hát jogosan tehető, hogy mint katholikus halván meg, mint 
ilyen akart eltemettetni is. És mégis daczára az elhunyt ro-
konaik tiltakozásainak, melyeket a rendőrfőnök is alapo-
soknak elismert, özvegye prot. prédikátort hivatott, és a 
megjelenő kath. áldozárt nyiltan piszkokkal illette. Es ezen 
esetek nem is oly igen ritkák. — A századok óta azidén elő-
ször megtartatott éjféli misét a türelmes (?) prot. újságírók 
orgiáknak nevezni nem átallották. Ezen aljas eljárás, és 
piszkolódások ellenére is papságunk zaj nélkül ugyan, de 
annál gyümölcsösebben működik. Bármennyire elégtelen 
legyen is," tekintve számát, a hivek minden szükségeit ki-
elégíteni s tesz mégis amennyit csak emberileg véve tenni 
lehetséges. 

GENF, jun. 5. Semmi sem tanulságosabb, mint a 
„Journal de Genève" magatartása Mermillod püspök irányá-
ban. Minden alkalommal kitünteti, hová törekszik ama párt, 
melynek a nevezett lap közege. Nem más az, mint a catho-
licismusnak, a genfi katholikusok szabadságának elnyomása. 
Más uton ugyanazon helyzetet akarják előteremteni, mely 
az 1845-ki forradalmat megelőzte. Az idézett lap a vallási 
kérdéseket e kettős elvvel akarja megoldani : aki fizet, az 
nevez, aki fizet, az ellenőriz, — szükségben még hozzá fogná 
adni, aki fizet, az parancsol, és le is tehet. Váljon mily sza-
badsága marad az egyháznak, szemben az emberekkel, kik 
ily elveket vallanak ? Ha a kormány ezen elveket magáénak 
vallaná, a genfi katholikusoknak nem maradna egyéb hátra, 
mint sz. Péterrel mondani : pecunia tua tecum sit in perditio-
nem. Hogyan ! az egyház ama szabadsága, melyért annyi 
milliom vértanú meghalt, annyi küldér járta be a világot, 
annyi pápa sz. Pétertől IX. Piusig küzdött számkivetést, 
börtönt szenvedett, ezen szabadságot ti a genfi katholikusok-
tól 52,000 fr. és kórodátokban egy állomásért akarnátok 
megvenni ? Nem hihetitek, hogy ily vásár létrejöhessen. De 
nem is igy kellene a kérdést feltennünk. Az, mit a genfi ál-
lam a kath. cultusra adományoz, avval nekünk tartozik, 
pedig á tartozás lefizetése nem adhat jogot a lefizetett összeg 
hováforditása feletti ellenőrködésre. A genfi kath. egyház 
anyagi helyzete az 1801. concordatum és a turini s bécsi 
szerződések által van szabályozva, melyeket nagyon is félre 
szoktak érteni. 1801-ben a genfi canton területe a franczia 
köztársasághoz tartozott, melynek sorsát osztotta 1814-ig. 
Az első consul és VII. Pius concordatumot kötöttek, mely 
mai napig érvényben van Francziahonban, Belgiumban és 
Genfben, és melynélfogva a pápa az elkobzott egyházi va-
gyon reclamatiójától elállott azon feltétel alatt, hogy az 
állam a kath. cultus költségeiről illő (convenable) módon 
gondoskodjék. A cultus költsége tehát a nevezett országok-
ban nem egyéb, mint részletes, igen csekély restitutio, és a 
restitutioból folyó jogon kivül semmi egyebet az államnak 
nem ád. Ha a szentszék a franczia uralkodónak a püspök-
nevezési jogot — csakis azt — megadta azon föltétel 
alatt, ha utódai katholikusok lesznek. A genfi senatus nem 
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levén katholikus, liasou jogot nem követelhet. A bécsi és 
turini szerződések a Savoyától elvett néhány községet a 
genfi cantonnai egyesitették. Ezen egyesités bizonyos felté-
telek alatt történt, többi között, hogy az annectált terület 
plébániái és Genfben egy plébánia az állam által fog fentar-
tatni ; semmiféle kinevezési jogról ama szerződésekben szó 
nincs. Igaz, állítják elleneseink, hogy a bécsi és turini szer-
ződések semmiseknek tekintendők, mivel a cantonnak bei-
szerkezete rendezésébe bocsátkoznak. A válasz erre könnyű. 
A szerződő hatalmasságok elejthették volna a genfi köztár-
saság nagyobbitásának tervét, miután pedig mégis megna-
gyobbították, ezt feltételesen tették, minhogy biztosítani 
kellett a katholikusok szabadságait, kik protestáns többség 
uralma alá jutottak. Ha ti a cessio feltételeit nem teljesititek, 
maga a cessio érvénytelen leend. És ne mondjátok, hogy a 
katholikusok az interventiot nem fogják felhívni, vagy hogy 
a hatalmak keveset fognak a szerződésekkel törődni. Vagy 
a jog érvénynélküli legyen, mivel nem támogattatik 400,000 
gyútüfegyver által ? Ha a jogot igy magyarázza Bismark. 
Emanuel,megfogható ; hanem ha ilyesmit egy kis államocska 
tesz, mely függetlenségének más biztosítékaival nem bir, 
mint az igazság és jog, — akkor az részéről nem más, 
mint öngyilkosság. 

VEGYESEK. 
Ha a democratiának — in pessima forma — nálunk 

szereplő, a kőmives mesterséget minden uton-módon ter-
jesztő, egyházunkat s annak minden intézményeit folyton 
sárral dobáió közlöny gyalázza, mit egészen agyonhallgatni 
szerettek volna ugyan szabadonczaink, de mégsem lehetett; 
ha Israel fiainak nagyterjedelmü napilapja, valamivel si-
mább módon, kevéssé durva hangon vezérczikkekben fejezi 
ki fájdalmát afölött, hogy hát a katholika egyház még most 
sem akar az általuk hirdetett, dicsőitett uj jog (?) és eszmék 
terére lépni, ezekkel kibékülni, reformálni, s azért az embe-
riségre semmi jót sem vár az összehívandó oec. zsinattól, ki 
fog ezen csudálkozni ? de mit mondjunk akkor, ha jóakara-
tot mutató, és ildomosságot követő és ajánló félhivatalos 
hangok, dicsérni akarván szentséges atyánkat, azt hirdetik 
róla, „hogy most ujabban is — zsinatot hirdetvén — kö-
vetve szive sugallatát, alkalmasint azok ellenére, kik a kor-
szerűtlen syllabust szerkeszték, kimondta a világ szine előtt, 
nem kis örömére az összes kereszténységnek, hogy a vallá-
sos befolyás megóvásának elengedhetlen föltételetil tekinti 
korunk igényei és törekvéseinek méltányos támogatását és 
kielégitését az egyház részéről is ?" . . . . íme a pápai nyi-
latkozatok ellentétes magyarázatai ! Nem irigyeljük a fél-
hivatalos hermemeuticát, hanem az már mégis csak erősza-
kos magyarázata a tényeknek : IX. Pius pápát, ki eme kor-
szerűtlen (? !) syllabust ismételve a legünnepélyesebb módon 
megújítja, kihirdeti, és mint legfőbb tantekintély iránysza-
bályul adja, ugy állítani oda, mint akire ama syllabus szer-
kesztői nem tudom miféle nyomást gyakoroltak volna, úgy-
hogy most szive sugallatát követve,azok ellenére más irány-
ban haladjon. Valóban nincs okunk megköszönni a jóaka-
ratot, ha ily módon nyilvánul. 

Catterini bibornok a „Congregatio concilii" elnöke 
pápa ő szentsége meghagyásából a Romában levő püspö-
kökhöz köriratot intézett, felhiván őket, hogy az egyházi 
fegyelemre vonatkozó igen fontos némely kérdésekre szám-
szerint 17 pontban válaszoljanak, és pedig a levél keltétől 
junius 6-kától számítandó 3, legfeljebb négy hónap alatt. 

A „Pesti Hírnök" romai tudósítója írja, hogy ő szent-
sége Magyarország herczegprimását fogadván, válaszkép 
hozzá, és a vele együtt hódoló magyar papokhoz körülbelől 
ezeket mondá : Mindenkor kedves volt előttem Mária or-
szágára gondolni, s annak fiait magam előtt láthatni. Két-
szeresen kedves előttem most, midőn a kereszténység 18 
százados nagy ünnepén azon szép ország fiait, s azok élén 
Magyarország uj prímását atyailag üdvözölhetem. Én imád-
kozom a magyarok hazájáért, és áldásomat küldöm arra. 
Mondjátok meg odahaza ezeket, és vigyétek magatokkal 
apostoli áldásomat. Áldja meg az Isten Magyarország kirá-
lyát és népeit, áldja meg a magyar nemzetet, herczegprimá-
sát, összes papságát és hiveit. Éhezzen hazátok tartós békét 
a viszontagságok után, melyek azt érték. Isten áldjon meg 
mindnyájatokat. 

Az olaszok albumának 22 dik lapján eme fölirat olvas-
ható : „Forum Cornelii ad Pium IX. P. M. — Christianam 
fortitudinem a s. Cassiano martyre edocti Foro Cornelienses 
— Petrum Chrisologum magnum Ecclesiae doctorem ex no-
stro sanguine ortum — Alexandrum VII, Pium VII, Pium 
IX. memorantes episcopos olim N. — qui maximaruni virtu-
tum splendore catholicum nomen illustrarunt — nequid ani-
mos nostros arguat tanti decoris indignos — an. MDCCC ex 
quo princeps apóst, martyrio diem 8uum obivit — fidem 
successori ejus numquam defuturam spondemus.' 

Sz. Kelemen templomának kiásatása alkalmával felfe-
dezett ősrégi basilika frescofestményei között sz. Cyrillus 
érsek temetését ábrázoló festmény is feltűnt. A festvény 
mutatja, mint viszi négy diaconus a koporsót a Vaticanból 
sz. Kelemen basilikájába. A szentnek feje fénysugárban van, 
bizanzi szokás szerint, vállain érseki pallium van, mellén 
kereszt, fejénél és lábainál thurifer áll, füstölővel jobb kéz-
ben. Egy ifjú égre emelt karokkal és egy aggastyán kiséri a 
szent testet, utánok a pápa két püspökkel, kiknek egyike 
mélyen elszomorodva sz, Methodiust ábrázolja. A festvény 
alatt olvasható: „timore Dei, suffragium animae, Maria 
Marcellaria." Ez festette a képet. A keleti és nyugati püs-
pökök között a különbség nemcsak a templomi ruhákban, 
hanem a szakálban is élesen van feltüntetve. 

A prot. angol hitterjesztöi társulatok maj. elején szok-
ták tartani társulati nagy gyűléseiket. Ez évben maj. 9-én 
öt társulat gyűlésezett. Az elnöki beszédek a bevételeket, 
kiadásokat és a nyert eredményeket ismertetik. Igy a „Lon-
doni missio"-i társulat bevétele 100,091 font sterling, vagyis 
1,000,910 frt, kiadása 105,090 font volt, tart 350 vallás-
ügynököt a pogányok között ; a munkásság eredménye 3000 
igazi és 130,000 névleges megtért a pogányok közöl. Ho-
gyan kell érteni e megkülönböztetést ? a szokás mondja 
meg, t. i. hogy 3000 keresztény nevet visel, 100,000 pedig 
elfogadván a bibliát, mint használható papírcsomagot,mondta: 
,majd olvasni fogok !" — Ezen társulathoz szegődik a „kül-
földi missiók" társulata 91,186 font bevétellel, 567 ügynök-
kel Indiában, munkájának sikere az előbbi társulat nyere-
ményei közé van beszámítva. — „Angol társulat a zsidók 
megtérítésére" 7140 font bevétellel, 24 biblia-házalóval, kik 
közöl 12 a párisi világtárlat körül ácsorog, s bibliát osztogat 
ingyen, akik elfogadják tőle. Mondja, hogy april hónap alatt 
3000 zsidó bibliát osztott. — „Evangelice-alliance" Italiát 
szemelte ki működési helyül, s néhány városban boltot nyi-
tott. Jövedelme 2455 font sterling. — „A prot. egylet" mű-
ködése Angolországban van, hogy a papismus haladását 
akadályozza. Ez vásárolja szegény szülőktől a gyermekeket, 
hogy felnevelje ; eltartja, ruházza a gyermeket, az atyát, az 
anyát, a testvéreket, ha egy gyermek prot. nevelésébe 
beegyeznek. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkővy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaez és aldnnasor sarkán 9. sz. a. 
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TARTALOM : A Romában összegyűlt püspökök föl-
irata a szentatyához. — Egyházi tudósítás. — Vegyesek. 

A Romában összegyűlt püspökök föl-
irata a szentatyához. 

Beatissime Pater ! 
' ^ • t w i i / 

Apostolica tua vox iterum auribus nostris insonuit, 
nuncians novum aeternae veritatis triumphum, sanctorum 
caelitum gloria refulgenccm, et antiquum urbis aeternae, be-
atorum apostolorum Petri et Pauli sanguine consecratae dé-
çus, quorum martyrii memoria saecularis rediens, totum ho-
die orbem christianum laetitia afficit et fidelium mentes ad 
salutarem maximarum rerum cogitationem extollit. 

lucundissima apostoliéi oris ad festa talia nos pera-
manter invitantis verba percipere minime potuimus, quin 
continuo subiret animum solemnium illorum memoria, quae, 
ante annos quinque, tuo lateri adstantes in urbe peregimus, 
et grati recordaremur, qua tune nos benignitate et humani-
tate habueris, qua nos paterna caritate fueris in illa faustis-
sima gratulatione complexus. Haec suavis recordatio, haec 
amantissimi Patris non tam iubentis quam optantis vox illam 
animis nostris ad romanum iter capessendum alacritatem 
adiecit, quam tibi, beatissime Pater ! satis luculenter amplis-
sima haec antistitum frequentia, qui tertium ad te confluxe-
runt, et communis omnium pietas ac fidelis observantia de-
clarant. Tam ingenti antistitum numero, cui vix simile quid 
in praeteritarum aetatum memoria reperitur, par solummodo 
est tua in nos Caritas ac benevolentia, par unice obsequii 
amorisque in te nostri magnitúdó. Hisce autem causis vehe-
mentius hodie excitamur, ut eximias virtutes tuas, Sedem 
apostolicam novo illustrantes lumine, novo etiam prosequa-
mur honore, et augustissimum tuum animum graves inter? 
quibus premeris at non concuteris, aerumnas, iterato amoris 
et admirationis testimonio coram solemur. 

Sed dum votis obsecuti sumus tuis, alium etiam opta-
tissimum nobis spectavimus fruetum, ut scilicet cor nostrum 
tot Ecclesiae malis sauciatum paterni tui vultus recrearemus 
adspectu, fraternam inter nos concordiam magis magisque 
roboraremus, ac communem tibi nobisque solatii et gaudii 
materiem quaereremus. 

Hanc vero laetandi causam tu maximam nobis prae-
stas, dum tot nova sanctorum nomina fastis Ecclesiae inscri-
bens homines potenter edoces, quanta sit, quamque inexhau-
sta matris Ecclesiae foecunditas. Hanc triumphantium glo-

riosus martyrum sanguis exornat ; hanc inviolatae confesssi-
onis Candida induit virginitas, huius floribus nec rosae nec 
lilia desunt. Tu, coelestia virtutum praemia mortalibus os-
tendens, oculos a rerum inanium conspectu ad iucundam 
coeli gloriam erigere doces. Tu, dum homines mirandis in-
genii sui industriaeque operibus exsultant, triumphale san-
ctorum Dei vexillum attollens, illos admones, ut, super ipsam 
rerum adspectabilium et gaudiorum liumanorum pompa m 
ac speciem, oculos ad Deum omnis sapientiae et pulchritu-
dinis fontem convertant, ne ii, quibus dictum fuit : „Subiicite 
terram et dominamini" obliviscantur umquam supremi illius 
praecepti „Dominum Deum tuum adorabis et illi soli servies." 

Ast qui suspicientes coelestem Ierusalem, novorum 
sanctorum gloria gestientem, mirabilia Domini humili corde 
agnoscimus et profitemur, magis etiam ad haec celebranda 
incendimur, dum hodierna saeculari solemnitate immotam 
contemplamur petrae illius firmitatem, super quam Dominus 
ac Redemptor noster Ecclesiae suae molem perpetuitatem-
que constituit. Divina enim virtute factum ceruimus, ut Pe-
tri cathedra, orgánum veritatis, unitatis cent rum, fundamen-
tum et propugnaculum libertatis Ecclesiae, tot inter rerum 
adversitates et non intermissa hostium molimina octodecim 
iam elapsis plane saeculis, stet firma incolumisque ; dum ré-
gna et imperia surgunt ruuntque vicissim, stet veluti 3ecura 
pharus in procelloso vitae aequore mortalium iter dirigens, 
tutamque stationem et portum salutis sua luce commoustraus 

Hac fide, hisce sensibus ducti loquebamur olim, beatis-
sime Pater ! cum ante quinquennium tuo throno adstantes 
sublimi tuo ministerio debitum testimonium dedimua, vota-
que pro te, pro civili tuo priucipatu, pro iustitiae ac religio-
nis causa palam nuncupavimus. Hac fide ducti verbis scri-
ptoque eo tempore professi sumus, nihil nobis potius et an-
tiquius esse, quam ut quae tu ipse credis ac doces, nos quo-
que credamus et doceamus, quos rejicis errores,. nos item 
rejiciamus, te duce unanimes incedamus in vii» Domini, te 
sequamur, tibi adlaboremus ac tecum pro Domino in omne 
discrimen fortunamque parati decertemus. Cuncta haec, quae 
tunc declaravimus, nunc denuo piissimo cordis sensu confir-
mamus, idque universo orbi testatum esse volumus; grato 
simul recolentes animo, plenoque laudantes assensu, quae a 
te in salutem fidelium et Ecclesiae gloriam ab eo quoque 
tempore gesta fuerunt. 

Quod enim Petrus olim dixerat „non possumus quae 
vidimus et audivimus non loqui," tu pariter sanctum et so-
lemne habuisti, ac numquam non habere luculenter demon-
stras. Non enim umquam obticuit os tuum. Tu aeternas veri-
tates annunciare, tu saeculi errores, naturalem supernatura-
lemque rerum ordinem atque ipsa ecclesiasticae civilisque 
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potestatis fundamenta subvertere minitantes, apostoliéi elo-
quii gladio configere, tu caliginem novarum doctrinarum 
pravitate mentibus offusam dispellere, tu quae necessaria ac 
salutaria sunt tum singulis hominibus, tum christianae fami-
liae, tum civili societati intrepide effari, suadere, commen-
dare supremi tui ministerii es arbitratus ; ut tandem cuncti 
assequantur, quod hominem catholicum tenere, servare ac 
profiteri oporteat. Pro qua eximia cura maximas sanctitati 
tuae gratias agimus, babituri sumus sempiternas ; Petrum-
que per os Pii locutum fuisse credentes, quae ad custodien-
dum depositum a te dicta, confirmata, prolata sunt, nos quo-
que dicimus, confirmamus,! annunciamus, unoque ore atque 
animo rejicimus omnia, quae divinae fidei, saluti animarum, 
ipsi societatis humanae bono adversa, tu ipse reprobanda ac 
rejicienda iudicasti. Firmum enim menti nostrae est, alteque 
defixum, quod patres Florentini in decreto unionis unani-
mes definiverunt : Romanum pontificem „Christi vicarium, 
totiusque Ecclesiae caput et omnium christianorum patrem 
et doctorem existere, et ipsi in beato Petro pascendi, regendi 
ac gubernandi universalem ecclesiam a Domino Nostro Iesu 
Christo plenam potestatem traditam esse." 

Sed alia praeterea sunt, quae nostram in te caritatem, 
gratosque animi sensus provocant. Magna enim cum jucun-
ditate admiramur heroicam illám virtutem, qua perniciosis 
saeculi macbinationibus obsistendo, dominicum gregem in 
via salutis servare, contra seductiones erroris muneri, contra 
vim potentium et falsorum sapientum astutiam tueri adnisus 
es. Admiramur studium illud fatigari nescium, quo emolu-
menta universae Ecclesiae, apostolica providentia orientis 
et occidentis populos complexus, promovere numquam de-
stitisti. Admiramur magnificum illud, quod generi hominum 
in peius quotidie ruetiti pastoris boni spectaculum exhibes, 
ipsorum etiam veritatis inimicorum animos percellens, ocu-
losque ad se vei invitos ipsa rerum praestantia et dignitate 
convertens. 

Perge igitur pastorum pastoris vicaria potestate fun-
gens, divini tui muneris partes Deo confisus tueri ; perge 
vitae aeternae subsidiis pascere tibi créditas oves ; perge 
sanare contritiones Israel, et agnos Christi quaerere qui pe-
rierant. Faxit Deus omnipotens, ut, qui amoris tui et officii 
sui immemores voci tuae adhuc resistunt, meliora secuti con-
silia ad te tandem redeuntes, luctum tuum in gaudium con-
vertant. Tuarum pastoralium curarum fructus, divina beni-
gnitate adspirante, incrementum capiant in dies ; felix ani-
marum conversio, quam Deus te administro quotidie opera-
tui-, magis magisque amplificetur ; tuque virtutum tuarum 
vi et glorioso laborum successu animabus Christo lucrifactis, 
prolatisque regni eius finibus, cum Domino et magistro vere 
exclamare possis „Omne, quod dat mihi Pater, ad me ve-
niet." 

Haec immo, beatissime Pater ! salutaris ac felicioris 
aevi iudicia conspiciuntur. Testis amor ille, quem cunctarum 
nationum fideles ad quaevis pro te exantlanda parati com-
monstrant, dum vires corporis et animi atque adeo vitam 
ipsam pro Ecclesiae iuribus et apostolicae Sedis gloria adse-
renda impendere ac dicare gestiunt. Testis prona illa catho-
licarum mentium reverentia, quae te supremum pastorem 
cupide intuetur, quae apostolicae cathedrae oracula Iaetan-

ter excipit, iisque firmissimo adsensu et obsequio adhaerere 
gloriatur. Testis illa filialis animi indoles, qua populus chri-
8tianus vestigia fidelium sequens, qui olim ad pedes aposto-
lorum facultates suas sponte deferebant, rerum tuarum an-
gustiis hucusque occurrit, et continenter eas subievare non 
desinit. Haec filialis argumenta pietatis intimo pectore com-
moti cernimus, numquam non operám daturi, ut sacer hic 
ignis in cordibus fidelium accensus foveatur et vigeat, utque 
tum nostro tum cleri totius exemplo animati omnes praecla-
ram illam voluntatem ac liberalitatem provehant, tibique ad 
aeternam eorum salutem plenius procurandam temporalia 
adiumenta suppeditent. 

Qui autem fidelium omnium erga te pietate tantopere 
afficimur, beatissime Pater ! peculiaris gaudii fructum capi-
mus ex ilia fide, ex illo amore et obsequio, quo digni aeternae 
urbis cives te patrem, te principem indulgentissimum com-
plectuntur. Felicem populum ac vera sapientem ! qui novit, 
quae sibi amplitúdó et gloria ex Petri Sede in urbe consti-
tuta proveniat, qui intelligit non alios terminos divinae erga 
se benignitati definitos fore, quam quos ipse sibi in sua erga 
Christi vicarium observantia et in principem sacratissimum 
amore constituent. Haec concupisce, haec sequere Romana 
gens ; sit haec constans, sit immota pietas ; sit haec Romana 
urbs, quam christianus orbis caeterarum principem suamque 
lubens agnoscit, caeteris exemplo praelucens, sit coelestibus 
gratiis donisque florens, virtutibus opibusque beata. 

Id, beatissime Pater ! tui pontificatus splendor effecit, 
quo non urbs solum tua, sed universus orbis illustratur, cu-
iusque admiratio ita nos movet, ut ex illo exemplum pro sa-
cro nostro ministerio petendum esse existimemus. 

At non minus tua vox suaviter illabens pectoris ima 
pervadit, quam virtutum tuarum pontificalium imago animos 
nostros percellit. 

Summo igitur gaudio repletus est animus noster, dum 
e sacrato ore tuo intelleximus, tot inter praesentis temporis 
discrimina eo te esse consilio, ut maximum, prout aiebat in-
clitus tuus praedecessor Paulus III, in maximis rei christi-
anae periculis remedium, concilium oecumenicum convoces. 

Annuat Deus huic tuo proposito, cuius ipse tibi men-
tem inspiravit; habeantque tandem aevi nostri homines, qui 
infirmi in fide, semper discentes et numquam ad veritatis 
agnitionem pervenientes, omni vento doctrinae circumferun-
tur, in sacrosancta hac synodo novam, praesentissimamque 
occasionem accedendi ad sanctam Ecclesiam, columnam ac 
firmamentum veritatis, cognoscendi salutiferam fidem, perni-
ciosos reiiciendi errores ; ac fiat, Deopropitio, et conciliatrice 
Deipara immaculata, haec synodus grande opus unitatis, 
sanctificationis et pacis, unde novus in Ecclesiam splendor 
redundet, novus regni Dei triumphus consequatur. 

Et hoc ipso tuae providentiae opere denuo exhibean-
tur mundo immensa bénéficia, per pontificatum Romanum 
humanae societati asserta. Pateat cunctis, Ecclesiam eo, 
quod super solidissima petra fundetur, tantum valere, ut 
errores depellat, mores corrigat, barbariem compescat, civi-
lisque humanitatis mater dicatur et sit. Pateat mundo, quod 
divinae auctoritatis et debitae eidem obedientiae manifestis-
simo specimine, in divina pontificatus institutione dato, ea 
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omnia stabilita et sacrata sint, quae societatum fundamenta 
ac diuturnitatem solident. 

Quod ubi perspexerint principes et populi, non per-
mirent, ut augustissimum tuum ius, omnis auctoritatis, 
omnium iurium certissima sanctio, impune conculcetur ; 
immo ipsi curabunt, ut tua tibi constet et potestatis libertás 
et libertatis potestas ; adsint subsidia ad sublime tuum, illis-
que ipsis summe proficuum ministerium efficaciter exercen-
dum ; nec patientur, ut vox tua a gregibus Ecclesiae sanctae 
addictis prohibeatur, ne pabulo aeternarum veritatum pri-
vati misere contabescant, laxatisve apud eos obedientiae et 
reverentiae erga divinum in te residens magisterium vincu-
lis, illa quoque auctoritas, qua reges regnant et legum con-
ditores iusta decernunt, in certissimum status civilis detri-
mentum labefactetur. 

Haec est spes nostra, quam corde fovemus. Hoc conti-
nuum precum nostrarum est, semperque erit argumentum. 

Macte ergo animo, beatissime Pater ! perge navim Ec-
clesiae inter médias procellas secura, ut suevisti, manu ad 
portum adducere. Mater divinae gratiae, quam tu pulcher-
rimo honoris titulo salutasti, intercessionis suae auxilio tu-
tabitur semitam tuam. Erit tibi in stellam maris, quam in-
victa, uti soles, fiducia suspiciens, non frustra diriges cur-
sum ad ilium, qui per earn ad nos venire voluit. Faventes 
habebis caelestes sanctorum choros, quorum beatam gloriam 
magno studio continuisque apostolicis conatibus exquisitam 
mundo exsultanti tum diebus istis, tum antehac annunciasti. 
Assistent tibi principes apostolorum Petrus et Paulus, pre-
cibus potentibus sollicitudinem tuam secundantes. In puppi, 
quam tu nunc occupas, Petrus olim sedebat ; ipse apud Do-
minum intercedet, ut quae navis ipsius suffragiis adiuta octo-
decim saeculis altum vitae humanae mare feliciter percurrit, 
te duce, opimis immortalium animarum spoliis onusta, coe-
lestem portum plenis subeat velis. Quod ut hat, nos curarum, 
precum et laborum tuorum fideles devotosque socios habe-
bis, qui divinam clementiam nunc quoque deprecamur, ut 
tibi omni benedictione coelesti cumulato serventur augean-
turque vires ; ut novis in dies animarum lucris dives sit vita 
tua, sit longaeva in terris, sit olim in coelis beata. 
Marius Cardinalis Mattéi, Episc. Ostien. et Veliternen., et S. 
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Thomas Grant, Episc. Southwarcen. 
Vincentius Bisceglia, Episc. Termular. 

Mathias Augustinus Mengacci, Episcop. Civitatis Castellan. 
Hortan. et Gallesin. 

Joannes Petrus Mabile, Episc. Versalien. 
Cajetanus Brinciotti, Episc. Baineoregien. 
Colinus Mak Kinnon, Episc. Arichaten. 
Bernardus Pinnol, Episc. de Nicaragua. 
Ludovicus Eugenius Regnault, Episc. Carnuten. 
Joannes Jacobus Guerrin, Episc. Lingonen. 
Aloysius Sordo, Episc. Thelesin. seu Cerreten. 
Bartholomaeus D'Avanzo, Episc. Calven et Theanen. 
Joannes Josephus Longobardi, Episc. Andrien. 

Joannes Petrus Bravard, Episc. Constantin. 
Theodorus de Montpellier, Episc. Leodien. 
Antonius La Scala, Episc. S. Serveri. 

Jesualdus Vitali, Episc. Ferentin. 
Carolus Maria Dubuis, Episc. Galvestonien. 
Jacobus Stepischnegg, Episc. Lavantin. 
Aloysius Filippi, Episc. Aquilan. 
Jacobus Ginoulhial, Episc, Gratianopolitan. 
Joseph. Chaixal-y-Estrade, Episc. Urgellen. 
Franciscus Josephus Rudiger, Episc. Lincien. 
Ioannes Loughlin, Episc. Brooklynien. 
Thaddeus Amat, Episc. Monteregen. 
Jacobus Rooswell Bayley, Episc. Novarcen. 
Ludovicus Goesbriand, Episc. Burlingtonen. 

Emigdius Forchini, Episc. Civitatis Plebis. 
Vincentius Materozzi, Episc. Ruben, et Butuntin. 
Petrus Aloisius Speranza, Episc. Bergomen. 
Thomas Michael Salzano, Episc. Tanen. 
Felix Romano, Episc. Isclan. 
Aloysius Landi Vittori, Episc. Assisien. 
Vincentius Zubranich, Episc. Ragusin. 
Benedictus Riccabona, Episc. Tridentin. 
Ludovicus Forwerk, Episc Leontopolitan. 
Franciscus Antonius Maiorsini, Episc. Laquedonien. 
Innocentius Sannibale, Episc. Eugubin. 

Nicolaus Renatus Sergent, Episc. Corosopiten. 
Ioannes Rosati, Episc. Tudertin. 
Dominicus Zelo, Episc. Aversan. 
Caietanus Rodilossi, Episc. Alatrin. 
Franciscus Gallo, Episc. Abbellinen. 
Petrus Rota, Episc. Guastallen. 
Joannes Josephus Vitezich, Episc. Veglien. 
Franciscus Gianpaolo, Episc. Larinen. 
Franciscus Roullet de La Bouillerie, Episc. Carcassonen. 
Franciscus Paulus, Episc. S. Agathae Gothorum. 
Alexius Ioseph. Wicart, Episc. Vallis Vidonis". 
Guillelmus Vaughan, Episc Plymouth. 

Nicolaus Pace, Episc Amerin. 
Joannes Benini, Episc. Piscien. 
Iosephus Del Prete, Episc. Thyatiren. 
Josephus Formisano, Episc. Nolan. 
Claudius Henricus Plantier, Episc. Nemausen. 
Ludovicus Augustus Delalle, Episc. Ruthenen. 
Vincentius Moretti, Episc. Imolen. 
Antonius Josephus Jordanus, Episc. Foroiulien. et Toloncn. 
Joannes Renier, Episc. Feltr. et Bellunensis. 
Patritius Moran, Episc. Dardanen. 
Laurentius Gilooly, Episc. Elphinensis. 
Guillelmus Emmanuel, Episc. Moguntinus. 
Ioannes Farrel, Episc. Hamiltonen. 
Elias Ant. Alberani, Episc. Ascul. in Piceno. 
Ioannes Ghiureghian, Episc. Trapezuntin. arm. rit. 
Adrianus Languillat, Episc. Sergiopolitan. 
Stephanus Semeria, Episc. Olympen. 
Jacobus Bernardi, Episc. Massan. 
Thomas Passero, Episc. Troian. 
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Claudius Iacobus Boudinet, Episc. Ambianen. 
Corradus Martin, Episc. Paterbonen. 
íoseph. Emanuel Arroyo, Episc de Guayana. 
Ioseph. Romero episc. Dibonen. 
Vincentius Cina, Episc. Adramiten. 
Henricus, Episc, Casertanus. 
Dalmatius Di Andrea, Episc. Bőven. 
Vincentius Grasser, Episc. Brixien 
Philippus Vespasiani, Episc. Fanén. 
Clemens Fares, Episc Pisaúrén. 
Franciscus Marinelli, Episc. Porphyrien. 
Henricus Iunker, Episc. Altonen. 
Joannes Mac-Evilly, Episc. Galvien. 
Gruillelmus Clifford, Episc. Cliftonien. 
Petrus Geraud De Langalerie, Episc. Bellicen. 
Petrus Maria Ferré, Episc. Casalen. 
Ludovicus Delcusy, Episc. Vivarien. 
Petrus Buffetti, Episc. Brictinorien. 
Josephus Stephanus Godelle, Episc. Thermopylen. 
Jacobus Fridericus Wood, Episc. Philadelphien. 
Joannes Baptista Scandella, Episc Antinoen. 
Josephus Targioni, Episc. Volaterran. 
Aloysius Maria Paoletti, Episc. Montis Politiani. 
Joseph. De Los Rios, Episc. Lucen. 
Michael O'Hea, Episc. Rossanen. 
Patrícius Lynch, Episc. Carolopolitan. 
Josephus Maria Papardo, Episc. Sinopen. 
Vitalis Justinus Grandin, Episc. Satalen. 
Guillelmus Henricus. Elder, Episc. Natchesensis. 
Clemens Pagliari, Episc. Anagnin. 
Fortunatus Maurizi, Episc. Verulan. 
Petrus Sola, Episc. Nicien. 
Ferdinandus Blanco, Episc. Abuleu. 
Paulus Benignus Carrion, Episc. de Porto Rico. 
Jacobus Jeancard, Episc. Ceramen. 
Carolus Joannes Filion, Episc. Cenomanen. 
Joannes Sebastianus Devoucoux, Episc. Ebroicen. 
Igatius Senestrey, Episc. Ratisbonen. 
Richardus Roskell, Episc. Nottinhgamen. 
Paschalis Vuicic, Episc. Antiphellen. 
Ludovicus Idèo, Episc. Liparen. 
Michael Paya y Rico, Episc. Conchen. 
Jacobus Etheridge, Episc. Toronen. 
Petrus Cubero y Lopez de Padilla, Episc. Oriolen. 
Dominicus Fanelli, Episc. Dianen. 
Joachim Lluch, Episc. Canarien, et s. Christophori in La-

guna. 
Ignatius Papardo, Epis. Mynden. 
Joannes Antonius Augustus, Episc. Apamien. 
Petrus Tilkian, Episc. Brussen. arm. rit. 
Antonius Maria Valenziani, Episc. Fabrianen. et Matelicen. 
Hyacinctus Luzi, Episc. Narnien. 
Thomas Grace, Episc. s. Pauli de Minesota. 
Antonius Halagi, Episc. Artuinen. arm. rit. 
Josephus Teta, Episc. Oppiden. 
Joannes Baptista Siciliani, Epis. Ceputaquen. et Valien. 
Franciscus Xaverius D'Ambrosio, Episc. Muran. 
Michael Milella, Episc. Aprutin. 

Rodesindus Salvado, Episc. Victorien. 
Simon Spilotros, Episc. Tricaricen. 
Felix Petrus Fruchaud, Episc. Lemovicen. 
Aloysius Maria Epivent, Episc. Aturen. 
Joseph. Lopez-Crespo, Episc. Santanderien. 
Vincentius Arbelaez, Episc. Maximopolitanus. 
Joannes Quinlan, Episc. Mobilien. 
Petrus Joseph Tordoya, Episc. Tiberiopolitan. 
Joannes Monetti, Episc. Cervien. 
Aloysius Riccio, Episc. Calatinus. 
Alexander Paulus Spoglia, Episc. Comaclen. 
Aloysius Mariotti, Episc. Feretran. 
Valerius Laspro, Episc. Gallipolitan. 
Aloysius Lembo, Episc. Cotronen. 
Jacobus Rogers, Episc. Chatamen. 
Patritius Dorrion, Episc. Danen et Connoren. 
Andreas Ignatius Schaepman, Episc. Esbonen. 
Alexander Bonnaz, Episc. Csanadensis. 
Sebastianus Dias Laraugeira, Episc. s. Petri Flum. Grar.den. 
Michael Domenec, Episc. Pisttsburgen. 
Aloysius Antonius Dos Sanctos, Episc. Fortalexieri. 
Antonius de Macedo Costa, Episc. Belem de Para. 
Walterus Steins, Episc. Nilopolitan. 
Claudius Maria Magnin, Episc. Annecien. 
Julius Ravinet, Episc. Tracen. 
Antonius de Trinitate de Vasconcellos Pereira de Mello, 

Episc. Lamacen. 
Jacobus Donelly, Episc. Clogherien. 
Gerardus Petrus Wiimer, Episc. Harlemen. 
Georgius Buttler, Episc. Limericen. 
Carolus Theodorus Colet, Episc. Luconen. 
Eustachius Zanoli, Episc. Eleutheropolitan. 
Fridericus Maria Zinelli, Episc. Tarvisin. 
Aloysius De Canossa,Episc. Veronen. 
Robertus Cornthwarte, Episc. Beverlacen. 
Benedictus Vilamitiana, Episc. Derthusen. 
Petrus Maria Lagiiera y Menezo, Episc. Oxamen. 
Callistus Castrillo y Ornedo, Episc. Lagionen. 
Silvester Horton Rosecrans, Episc. Pompejopolitan. 
Victor Felix Bernardon, Episc. Vapincen. 
Augustinus David, Episc. Briocen. 
Ludo/icus Nogret, Episc. s. Claudii. 
Antonius Boutonnet, Episc. Guadalupen. 
Pantaleo Monserrat y Navarro, Episc. Barcinonen. 
Joseph. Fessier, Episc. s. Hippolyt!. 
Marianus Puigllat-y-Amigo, Episc. Illerden. 
Costantinus Bonet, Episc. Gerunden. 
Joannes De França Castro e Moura, Episc. Portugallien. 
Joannes Gray, Episc. Hypsopolitan. 

Bernardinus Trionfetti, Episc. Terracinen. Privernen. et 
Setin. 

Franciscus Gainza, Episc. de Caceres. 
Antonius Alves Martins, Episc. Visen. 
Joseph. Papp-Szilágyi de Illésfalva, Episc.Magno-Varadinen. 

Graec. Rum. 
Gioannichius, Episc. Palmiren. Graeco-cath. 
Joannes Petrus, Episc. Costantien. 
Joannes Jacovacci, Episc. Erythrensis. 
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Joannes Baptista Greith, Episc. s. Galli. 
Nicolaus Adames, Episc. Halicarnassen. 
Nicolaus Conaty, Episc. Kilmoren. 
Fidelis Abbati, Episc. Santorinen. 
Joannes Baptista Gazailhan, Episc. olim Veneten. 
Antonius Monastyrski, Episc. Premislien. 
Joannes Zaffron, Episc. Sebenicen. 
Joseph. Nicolaus Dabert, Episc. Petrocorien. 
Petrus Marcus Le Breton. Episc. Anicien. 
Joannes Claudius Lâchât, Episc. Basilien. 
Joseph. Pluym, Episcopus Nicopolitan. 
Felix Maria Arriete, Episc. Gatitan et Septen. 
Franciscus Andreoli, Episc. Callien et Pergulan. 
Paulus Micaleff, Episc. civitatis Castelli. 
Antonius Maria Pettinari, Episc. Nucerin. 
Joannes Petrus Dours, Episc. Suessionen. 
Gregorius Lopez, Episc. Piacentin. Compostellen. 
Joseph. Aloysius Montagut, Episc. Ovoten. 
Joachim Hernandes y Herrrero, Episc. Segobricen. 
Paulus Beriscia, Episc. Pulaten. 
Joannes Strain, Episc. Abilen. 
Edmundus Franciscus Guierry, Episc. Danaben. 
Hyacinthus Vera, Episc. Megären. 
Gaspar Mermillod, Episc. Hebronen. 
Angelus Kraljevic, Episc. Metellopolitan. 
Agapitus Dumani, Episc. Ptolemaiden. graec. rit. Melchitar. 
Thomas Nutly, Episc. Midensis. 
Joseph. Salandari, Episc. Marcopolitan. 
Franciscus Nicolaus Guelette, Episc. Valentinen. 
Guillelmus Renatus Meignan, Episc. Catalaunen. 
Stephanus Ramadiè, Episc. Einen. 
Raymundus Garcia y Anton, Episc. Tuden. 
Hyacinthus Maria Martinez, Episc. s. Christophori de Ha-

vana. 

Henricus Franciscus Bracq, Episc. Gandaven. 
Nicolaus Power, Episc. Sareptan. 
Laurentius Bonaventura Schiel, Episc. Adelaidensis. 
Ferdinandus Ramirez y Vazques, Episc. Pacen. 
Victor Augustus Dechamps, Episc. Namurcen. 
Joannes Joseph. Conroy, Episc. Albanen, in America. 
Joannes Marango, Episc. Thinen. et Miconen. 
Raphael Popow, Episc. Bullgaror. 
Nicolaus Frangipani, Episc. Concordien. electus. 
Joseph Romeo, Epis. Dibonen. 
Joannes Lozane, Episc. Palentin. 
Antonius Jordà y Soler, Episc. Vicen. 
Agabis Bsciai, Episc. Cariopolitan. 
Stephanus Melchisedechian, Episc. Erzerumien. arm. rit. 
Carolus Philippus Place, Episc. Marsilien. 
Joannes Baptista Lequette, Episc. Atrebaten. 
Petrus Alfredus Grimardias, Episc. Cadurcen. 
Joannes Maria Becel, Episc. Veneten. 
Georgius Dubocowich, Episc. Pharen. 
Jacobus Lyngh, Episc. Arcadiopolitan. 
Joseph. De la Cuesta y Maroto, Episc. Aurien. 
Jacobus Chedwick, Episc. Hagulstadens. et Novo Castreus. 
Angelus Di Pietro, Episc. Nyssen. • 
Joseph. Aggarbati, Episc. Senogallien. 

en. 
ein. 

Joseph. Bovieri, Episc. Montis Falisci. 
Julius Lenti, Episc. Sutrin. et Nepesin. 
Thomas Gallucci, Episc. Recineten. et Lauretan. 
Joannes Baptista Cerruti, Episc. Savonen. et Nau! 
Salvator Angelus Demartis, Episc. Galtellin. Nore 
Philippus Manetti, Episc. Tripolitan. 
Conceptus Focaccetti, Episc. Lystren. 
Anseimus Faúli, Episc. Grossetan. 
Iosepb. Rosati, Episc. Lünen.-Sarzanen. 
Josephus Giusti, Episc. Aretinus. 
Carolus Macchi, Episc. Regien. 
Joannes Zalka, Episc. Jaurinensis. 
Cajetanus Franceschini, Ep isc. Maceraten. et Tolejntin. 
Antonius Fania, Episc. Marsicen. et Potentien. 
Andreas Formica, Episc. Cuneen. 
Carolus Savio, Episc. Asten. 
Laurentius Gastaldi, Episc. Salutiarum. 
Eugeuius Galletti, Episc. Alba Pompejen. 
Antonius Colli, Episc. Alexandrin. Pedemontan. 
Augustinus Hacquard, Episc. Verdunen. 
Joseph. Alphredus Faulon, Episc. Nanceyen. et T ; 
Henricus Biudi, Episc. Pistorien. 
Antonius Grech Delicata Testaferrata, Episc. Calydonien. 

electus. 

Franciscus Zunnui, Episc. Uxellen. et Terralben. 
Leo, Episc. Rupellensis et Santonensis. 
Franciscus Gros, Episc. Tarantasiensis. 
Joannes Chrysostomus Kruesz, Archiabbas 0 

Martini. 
Guillelmus de Cesare, Abbas Montis Virginis. 
393.Nicolaus Praepositus Messina, Vicar. Capitula: 

illen. 

S. B. S. 

is Notensis. 

EGYHÁZI TUDOSITAß. 
BERLIN, jun. 10-én. Ismeretes, hogy az utolsó, osz-

trák-porosz háború alkalmával a tábori kór ódákban körülbe-
lül 600 szerzetes és szerzetesnö s 135 diaconiss;i alkalmaz-
ta to t t . Azóta a rendes katonai kórházaknál is alkalmaztat-
nak szerzetesnöink. Igy Boroszló, Neisse, Münster, Berlin. 
Coblencz, Düsseldorf városokban a katonai l.órodák né-
nikéink által láttatnak el, kik eltartásul fejenkint kapnak 
a kormánytól 100 tallért. — Éjszakon a kath. egyház foly-
tatja ujjászülletési müvét. Brandenburg tartomány Perleberg 
nevü városában a katholikusok számára plébánia alapítta-
tott. A háború, mely schleswig-liolsteini katholikusoknak val-
lásszabadságot hozott, alkalmat adott egy plebaniának ala-
pítására Flensburgban. Egy más lelkészi állom is Neumün-
stex-ben állíttatott, hol a hivek ezelőtt hosszú é\ ek során át 
eredmény nélkül kértek a dán kormánytól err i engedélyt. 

Dániában is halad szentegyházunk ügye. Koppenhága 
fővárosban egy második lelkészi állomás létesítésén fára-
doznak, egy második plébánia felállítását pedig Odenseeben 
sürgetik. Eddig Koppenhágán kiviil még csak I ridericiában 
volt lelkészi állomásunk. Helsingsforben is van iák katholi-
kusok, kiknek számára néha isteni-tisztelet tartatik, de plé-
bánia még nem létesülhetett. A fővárosban a megtérések 
gyakoriak, mit némileg az uralkodó vallás helyzetéből lehet 
megmagyarázni. Mig Sleswig-Holsteinban a vallási érzelem 
kihűltnek látszik, Dániában a vallási secták ügész serege 
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működik. Dániában különben a nép még igen számos ka-
tholicus hagyományt, és szokást örzött meg. A protestáns 
templomokban a kath. isteni-tisztelet mindenfele tárgyait 
lehet találni. Az aarhuusi székesegyház ugy néz ki belül, hogy 
a belépő katholikus saját vallása templomában vélné magát. 
A sleswigi főegyházban sz. Kristóf, a bold. Sziiz. és a keleti 
bölcsek szobrait szemlélhetni, és különösen a vidéki nép a 
szentek közbenjárásbani bizalmát megtartotta. Betegeiket 
bizonyos forrásokhoz viszik, melyek máig is szentek nevét 
viselik, és gyógyerejüeknek tartatnak. Felaggatott mankók 
és más tárgyak búcsújáró helyeket idéznek emlékünkbe. A 
superintendens és pastor nevezeteit nem szeretik, hanem 
beszélnek püspökökről (biscopper) és papokról, (praester;) 
ismerik a gyónószékeket (skrifestol) szólnak misehallgatásról 
(hoere messen) és uagymisére menetelről (hoeimesse.) Áldo-
záskor letérdelnek, és áldást mondván, a dán lelkész mindig 
keresztet vet. Majdnem kath. áldozár módjára öltözve az oltár 
előtt a collectât, leczkét evangéliumot énekli. Egy dán mi-
sekönyvben (Dansk Messebog), mely 1854-ben Hadersleben-
ben adatott ki a kyrie, gloria stb. ugyanazon hangjegyeit 
látjuk, mint a katholikusoknál. A pastorok felavatásában 
a régi kath. felszentelési szertartások majd mind megtartat-
nak. Majd mindenütt szól az angyali üdvözlet estharangja, 
sőt a bold. Szűz egy versbeni üdvözlete sem ment egészen 
feledésbe. Van tehát ^Dániában is annyi kath. hagyomány 
mint bárhol, s csak több munkásra volna szükség, hogy a 
megtérések szaporodjanak. — A hivő protestánsok között 
Poroszországban a vágy észleltetett valóságos szenteket bír-
hatni, és szenteinket magakéinak vitatni. Mart. 14-én Se-
mich hittanár a boroszlói vegyes egyetemen felolvasást tar-
tott, melynek czélja volt megmutatni, hogy sz. Bemard nem 
csak valóságos protestáns volt, hanem Luther előhírnöke és 
mintaképe. Igen igen furcsa,mit következőkben mond : „Ber-
nard prot. jellege abban áll, hogy a külső formáknak csak 
belértékök és jelentőségükhöz mért becset tulajdonított. 
Krisztus életének vezércsillaga. Egyéb prot. tulajdonai el-
lenszenve a pompa irányában,türelme az ellenvéleményiiek és 
hitetlenek iránt. Igy sz. Bernardban valóságos Janusfőt lá-
tunk, arczával a romai egyházfelé tekint, a másikkal vissza-
néz az ős, apostoli egyházra, mely Istent imádta lélek és 
igazságban." Sajnáljuk a tanárt, ha sz. Bemard fölötti ta-
nulmányaiban ily eredményre jutott, és kívánjuk, hogy bő-
vebb kutatásaiban találja fel végre sz. Bernárd igaz hü, és 
nem hamisított képét. Sz. Bernard és az egyház egén feltűnt 
egyéb nagy csillagok tanulmányozásában szállja öt meg azon 
Lélek, ki azokat vezérelte, őszintén óhajtjuk. 

VEGYESEK. 
Két jeles latin versezet küldetett be hozzánk, mind a 

kettő a romai üunepekre vonatkozik. Egyike Szepesi Imre 
piarista atyától s egyetemi tanártól, a szerzet magyarországi 
tartományának, — a másik, névtelen, a cs. bécsi,sz. Ágoston-
ról nevezett felsőbb papnevelde tagjainak nevében. Mind a 
két versezet jeles ; Szepesi Imréé a tiszta latinság és verse-
zeti fesztelen ügyességen kivül, kitűnő arról, hogy, vala-
mint a koronázási versezetében a magyar ujabbkori esemé-

nyeket, ugy ebben is, melyet a romai 18-százados ünnep 
emlékére készített, a szentszék legújabb és dicsőséges esé-
lyeit énekeli meg. 

Karcsú Arzén müvének, „A szerzetes rendek egyete-
mes történelme, különös tekintettel a magyar- és erdélyor-
szági szerzetesség jelen létállapotjára" második kötete meg-
jelent. E kötet X fejezetet tartalmaz, érdekes és jól átdol-
gozott a szent Ferencz rendének történelme, mostani létál-
lapota, hatalma, ugyszinte a magyar Pálosok rendjének bő-
vebb leírása. 

Kovács Ignácz jul. 1-én igtattatott be a károlyfehér-
vári káptalanba mint scholasticus kanonok. — Erdélyben a 
kolosvári kir. főkormányszék maj. 16-áról kelt rendeletével 
azt parancsolta, hogy Ferenczy György, székesudvarhelyi 
lakos és prot. lakosnak fia, akit az apa által kiadott rever-
salis következtében a kath. plébános megkeresztelt, a prot. 
anyakönyvbe beirassék, és a hatóság gondoskodjék, hogy 
a fiu prot. vallásban neveltessék. — Különös, hogy eddig 
mindig az ellen lármáztak, mert a törvény a kath. szentsé-
geknek védelmet ad, s követelték a lelkismereti szabadsá-
got : ezen esetben látjuk, hogy a szülőket a hatóság nem 
engedi lelkismeretiiket követni, mikor magzatjukat kath. 
pap által kereszteltetik, hanem a prot. lelkész közbelépésére 
kényszeritik a szülőket, hogy fiukat protestantice keresztel-
tessék és neveltessék. — A törvény proselytáskodása jó, ha 
a kath. egyház ellen van ; nem jó, ha mellette vau. 

A pápaság 1800 éves fenállásának évnapján Romában 
tartott egyházi ünnepélyen százezer idegen volt jelen. E 
napon agyőri papneveldében is a papnövendékek ünnepélyt 
rendeztek, melyen nagy számú közönség, különösen az egy-
házi rendből volt jelen, és melynek müsorozatában több 
igen érdekes szavalmány, és férfi kardalok voltak. (Gy. K.) 

Kiss János, helybeli lyceumi hittanár, „Sz. Pál apostol 
levelei értelmezésének" II. füzete épen most hagyta el az 
itteni sajtót. Ára 1 frt. Ajánljuk a sz. iratok kedvelőinek 
figyelmébe e jeles munkát. (E—r.) 

Nagy királyunk szent Lászlónak a székesegyházban 
őrizett szent ereklyéi mult vasárnap a szokott ünnepélyes 
körmenettel vitettek körül a városban ; mely körmenetben 
igen nagy számú ajtatoskodók vettek részt. Különös figyel-
met ébresztett, a pünköst napján felszentelt zászló körül se-
reglett győri napszámos egylet tagjainak nagy száma. Az 
ünnepélyt város plébános és kanonok ö nagyságánáli dísz-
ebéd fejezé be, melyen a ns. káptalannak, a városi tisztikar 
és képviselő testületnek több tagja volt hivatalos. (Gy. K.) 

Az ,Ungvári Közlöny'-ben ezeket olvassuk : „Az ur-
napi körmenetet városunk szokott pompával és buzgósággal 
ünnepelte meg. Nagyszámú nép gyűlt össze ; de aki a nép 
atyáit kereste volna, aligha talál vala egyebet pénzügyi 
tisztviselőknél ; se városi se megyei hatóság nem vala lát-
ható. Hja, az Ur Isten nem osztogat hivatalokat ! Nem tar-
tozunk azok közé, kik a kath. egyház hasonló ünnepélyeit 
hivatalos tüntetések, parádék színhelyévé akarnák tenni ; de 
annyit ezred-éves gyakorlat szerint megvárnánk, hogy leg-
alább a kath. tisztviselők már csak példaadásul is ott legye-
nek, hol az általok képviselt nép ezrei buzgólkodnak." 

Kegyes adakozás. 
L—csy Kr. a keleti missiókra 

„ a szent sír őreinek 
Major J. péterfillért . . . . 
Szöló'si plébánia péterfillért 
Pécssziget külvárosi plébánia péterfillért 
Bányatelepi plébánia „ 
Szabolcsi „ „ 
Dobsay A. „ „ 

. 25 kr. o. é. 

• 25 „ 
1 fr. 40 „ 
8 fr. 13 „ 
4 fr. -
1 fr. 80 „ 
5 fr. -
1 fr. — 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL. 
Nyomatott Pesten 1867. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgtfczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaca és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
KATH. EGVHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, julius 20-án. 6 . 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1867. 

TARTALOM : A boldogok szeuttéavattatásának szö-
vege, stb. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A boldogok szenttéavattatásának szö-
vege. 

Ad honorem sanctae et individuae Trinitatis, 
et exaltationem fidei catholicae, et christianae reli-
gionis augmentum, atTCtoritate Domini Nostri Iesu 
Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac 
Nostra; matúra deliberatione praehabita et divina 
ope saepius implorata, ac de venerabilium fratrum 
Nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, 
patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum in 
urbe existentium consilio, beatos Josaphat Kunce-
vich, pontificem; Petrum de Arbues; Nicolaum Pi-
chi, cum sociis, videlicet: Hieronimum, Theodori-
cum, Nicasium Joannem, Willehadum, Godefridum 
Mervellanum, Antonium Werdanum. Antonium Hor-
naniensem, Franciscum Joannem, Adrianum, Jaco-
bum, Joannem Osterwicanum.Leonardum, Nicolaum 
Godefridum Duneum, et Andreám, sacerdotes, Pe-
trum et Cornelium, laicos, omnes martyres ; Paulum 
a cruce, et Leonardum a portu-Mauritio, confesso-
res; Franciscam et Germanam virgines, sanctos 
esse decernimus, et definimus,ac sanctorum catalogo 
adseribimus. statuentes ab Ecclesia universali eorum 
memóriám quolibet anno, nempe Josaphat, die duo-
decima novembris; Petri, die decimaseptima septem-
bris; Nicolai et sociorum ejus, die nona iulii, inter 
sanctos martyres; Pauli, die vigesimaoetava április; 
Leonardi die vigesimasexta novembris, inter sanctos 
confessores non pontifices ; Mariae Franciscae, die 
sexta octobris; Germanae, die deeimaquinta iunii, 
!nter sanetas virgines, pia devotione recoli debere. 
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus saneti. Amen. 

A szentatya által mondott hoiniiia j i inins 29-én. 

Optatissimus. venerabiles fratres ac dilecti filii, 
illuxit dies, quo Nobis singular) Dei beneficio datum 
est saecularia solemnia beatissimi Petri apostolorum 

principis, et coapostoli eius Pauli triumphis sacra 
concelebrare, ac pluribus divinae nostrae religionis 
heroibus sanctorum cultum et honores decernere. 
Itaque exsultemus in Domino, et spirituali iucundi 
täte laetemur, cum gloriosus recurrat dies summa 
universi catholici Orbis, et huius praesertim nostra 
urbis veneratione et gaudio colendus. Hoc enim so-
lemni die Petrus et Paulus,Ecclesiae luminaria, mar-
tyres summi, legis doctores, amici sponsi, oculi 
sponsae, pastores gregis, mundi custodes ad caele-
stia regna felici martyrio conscenderunt. Isti sunt 
viri, per quos tibi evangelium Christi, Roma, re-
splenduit, et quae eras magistra erroris, facta es di-
scipula veritatis. Isti sunt, qui te regnis caelestibus 
inserendam multo melius, multoque felicius condi-
derunt, quam illi, quorum studio prima moenium 
tuorum fundamenta locata sunt. Isti sunt, qui te ad 
hanc gloriam provexerunt, ut gens sancta, populus 
electus. civitas sacerdotalis, et regia per sacram be-
ati Petri Sedem caput orbis effecta, latius praeside-
res religione divina, quam dominatione terrena. Hi 
sunt coniuncti viri habentes splendidas vestes, viri 
misericordiae, ac nostri veri patres, verique pasto-
res, qui nos per evangelium genuerunt. Quis autem 
Petro gloriosior? qui divino illustratus lumine pri-
mus omnium agnovit, omnibusque patefecit altissi-
mum maiestatis aeternae arcanum, et confitendo Chri-
stum Dominum vivi Dei esse filium, validissima in-
victaque nobis credendi fundamenta constituit. Ipse 
firmissima est petra, supra quamaeterni Patris filius 
Ecclesiam suam tanta soliditate fundavit, ut adver-
sus earn portae inferi praevalere numquam possint. 
Ipsi a Christo Domino traditae sunt claves regni 
coelorum. et suprema commissa potestas, et cura 
pascendi agnos et oves, confirmandi fratres, ac uni-
versam regendi Ecclesiam, et cuius fides numquam 
defectura, neque in suis successoribus, qui in hac 
Romana cathedra sunt collocati. Qui beatior Paulo? 
qui a Domino electus, ut portaret nomen suum co-
ram gentibus, et regibus, et filiis Israel, pro suarum 

remu'neratione virtutum tertium raptus ad coelum 
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coelestia sécréta cognovit, ut Ecclesiarum futurus 
doctor inter angelos disceret, quod inter homines 
praedicaret. Hi beatissimi Petrus et Paulus sacra-
mentum novae legis uno spiritu praedicantes, omnia 
pericula. difficultates, labores, poenas, cruciatusque 
constanter pro Domino perpessi, Christi nomen et 
feligionem in gentes invexerunt, et paganam philo-
sophiam vicerunt, idolatriam e solio deturbarunt, ac 
sanctissimis suis gestis, scriptisque evangelicae ve-
ritatis lucem longe lateque diffuderunt, cum in om-
nem terram exiverit sonus eorum, et in fines orbis 
terrae verba eorum, ac sub unius passione diei do. 
ctrinam suam pio sanguine et morte fortissima con-
secrarint. Itaque, venerabiles fratres ac dilecti filii» 
eorumdem apostolorum gloriam solemni ritu, et ma-
xima laetitia concelebrantes, et sacros eorum cine-
res, ad quos feliciter stamus, omni veneratione pro-
sequentes, clarissi ma illorum gesta sermonibus prae-
dicemus, atque in primis eorum virtutes omni stu-
dio imitemu r. 

Jam vero summo quoque gaudio perfundimur, 
quandoquidem Deus Nobis tribuit hoc felicissimo 
die sanctorum cultum, et honores decernere invictis 
Christi martyribus Iosaphat Kuncevicio Polocensi 
Ruthenorum antistiti, Petro Arbuesio, Nicoiao Pi-
chio, eiusque duodeviginti sociis, et binis gloriosissi-
mis confessoribus Paulo a cruce, Leonardo a porto-
Mauritio, ac duabus clarissimis virginibus Mariae 
Franciscae a vulneribus Domini Nostri Iesu Christi, 
et Germanae Cousin. Qui omnes, etiamsi eadem no-
stra circumdati infirmitate, et peregrini hic in terris 
multisque tribulationibus, ac periculis subiecti, ta-
rnen inconcussa in Deum fide ac firmissima spe, et 
summa caritate incensi, ac pari in proximum dile-
ctione insignes, mortificationem Christi in corpore 
circumferentes, et conformes facti imaginis filii Dei, 
asper rima quaeque pro Christi amore perpessi de 
carne, mundo, ac saevissimo daemone splendide tri-
umpharunt, ac sanctitatis splendore, mirisque pro-
digiis catholicam illustrarunt Ecclesiam, et claris-
sima nobis imitanda virtutum omniutn reliquerunt 
exempla. Nunc vero facti amici Dei in coelesti Jeru-
salem induti stolis albis exsultant in gloria, et ine-
briantur ab ubertate domusDei, propterea quod Do-
minus laetificat eos in gaudio cum vultu suo, et tor-
rente voluptatis potat eos, ac fulgentes ^icut sol co-
ronati possident palmam, et regnant cum Christo in 
aeternum, eumque pro nobis exorant, cum de pro-
pria immortalitate securi, sint adhuc de nostra sa-
lute solliciti. 

Humiles igitur, venerabiles fratres ac dilecti 
filii, Deo totius consolationis agamus gratias, quod 
inter tantas, quibus affligimur, Ecclesiae, civilisque 
societatis calamitates, pericula, per hos clarissimos 
martyres, confessores, et virgines nova ac valida 
Ecclesiae suae sanctae praesidia, et illustria fideli-
bus populis virtutum documenta dare sit dignatus. 
Summo autem studio insignia horum sanctorum ve-
stigia sectemur, et idcirco eiusdem fidei, spei, cari-
tatisque in Deum spiritu magis in dies inflammati 
terrestria despiciamus, et coelestia unice spectemus, 
atque alacriori usque pede per semitas Domini am-
bulemus, et abnegantes saecularia desideria sobrie, 
iuste, ac pie vivamus, et omnes unanimes, compa-
tientes, confraternitatis amatores, misericordes, mo-
desti, humiles per bona opera certam nostram voca-
tionem, et electionem facere studeamus. 

Sed iam liceat Nobis cum omni humilitate, et 
fiducia levare oculos Nostros ad te, Domine Deus 
Noster, qui dives in misericordia omnipotentiam 
tuam parcendo maxime, et miserando manifestas. 
Intuere propitius et respice Ecclesiam tuam sanctam 
tot undique iactatam procellis, et humanam societa-
tem tot agitatam turbinibus, ac per mérita apostolo-
rum tuorum Petri et Pauli, et istorum martyrum, 
confessorum et virginum averte iram tuam'a nobis, 
et multiplica super nos misericordiam tuam, et fac 
omnipotenti tua virtute, ut Ecclesia de suis hostibus 
triumphans ubique terrarum magis in dies prospéré, 
feliciterque propagetur, et omnes populi, cunctis de-
pulsis erroribus, cunctisque vitiis profligatis, occur-
rant in unitatem fidei, et agnitionis filii tui Domini 
Nostri Iesu Christi, ac divina tua dextera urbem 
hanc ab omnibus inimicorum insidiis, conatibusque 
tuere, ac defende. 

A szentatya válasza a püspökök föliratára. 
Venerabiles fratres ! 

Perjucunda quidem, licet a fide et devotione vestra 
prorsus exspectanda, Nobis fuerat nobilis illa concordia, qua, 
sejuncti ac dissiti, eadem tenere, eadem asserere profiteba-
mini, quae Nos docueramus, et eosdem, quos damnaveramus, 
errores in religiosae civilisque societatis exitium invectos 
execrari. Verum multo jucundius Nobis fuit haec ipsa discere 
ex ore vestro, et nunc rursum a congregatis vobis explica-
t e s et solemnius accipere ; dum iis amoris et obsequii officiis 
Nos cumulatis, quae mentes affectusque vestros luculentius 
verbis ipsis aperiant. Cur nam enim tam prono animo obse-
cundastis desiderio Nostro, omnique incommodo posthabito, 
ad Nos e toto terrarum orbe convolastis ? Scilicet explorata 
vobis erat firmitas petrae, supra quam aedificata fuit Eccle-
sia, perspecta vivifica ejus virtus ; nec vos fugiebat, quam 
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praeclarum utrique rei testimonium accedat a christianorum 
heroum canonizatione. Duplex igitur hoc festum celebratui'i 
confluxistis, non modo, ut sacris hisce solemniis splendorem 
adderetis, sed ut, universam veluti fidelium familiam refe-
rentes, praesentia vestra non minus, quam diserta professi-
one testaremini, eamdem nunc, quae duodeviginti ah hinc 
saeculis, vigere fidem, idem caritatis vinculum omnes nectere, 
eamdem virtutem exseri ab hac cathedra veritatis. Piacúit 
vobis commendare pastoralem sollicitudinem nostram, et 
quidquid pro viribus agimus ad effundendam veritatis lucem, 
ad disiiciendas errorum tenebras, ad perniciem depellendam 
ab animabus Christi sanguine redemptis ; nempe ut e con-
junctis propriorum magistrorum sententiis ac vocibus, con-
tirmenter christianae gentes in obsequio et amore erga hanc 
sanctam Sedem, in eamque acrius mentis oculos intendant. 
Corrogatis undique subsidiis hue convenistis civilem nostrum 
sustentaturi principatum tanta oppugnatum perfidia ; ideo 
sane, ut splendidissimo hoc facto, et per collata catholici or-
bis suffragia necessitatem ejus ad liberum Ecclesiae regimen 
assereretis. Dilectum vero populum Romanum, indubiaque 
et clarissima ejus obsequii in Nos et dilectionis indicia me-
ritis laudibus prosequenda duxistis ; quo et alacriores ipsi 
adjiceretis animos, et eum vindicaretis a conflatis in ipsum 
calumniis, et foedam illis sacrilegae proditionis notam inure-
retis, qui, felicitatis populi obtentu, Romanum pontificem e 
solio deturbare conantur. Et dum arctioribus mutuae cari-
tatis nexibus per hune conventum obstringere studuistis 
omnes orbis ecclesias, hoc etiam praestitistis, ut uberiore 
evangelico spiritu repleti ad beatissimi Petri principis apo-
stolorum et Pauli doctoris gentium cineres, fortiores inde 
discederetis ad perrumpendas hostium phalanges, ad tuenda 
religionis jura, ad unitatis Studium creditis plebibus effica-
cius ingerendum. Quod sane votum apertius etiam se prodit 
in eo communi concilii oecumenici desiderio, quod omnes 
non modo perutile sed et necessarium arbitramini. Superbia 
enim humana, veteremausum instauratura, jamdiu per com-
mentitium progressum civitatem et turrim exstruere nititur, 
cujus culmen pertingat ad coelum, unde demum Deus ipse 
detrahi possit. At is descendisse videtur inspecturus opus, et 
aedificantium linguas ita confusurus, ut non audiat unus-
quisque vocem proximi sui : id enim animo obiiciunt Eccle-
siae vexationes, miseranda civilis consortii conditio, pertur-
batio rerum omnium, in qua versamur. Cui saue gravissimae 
calamitati sola certe objici potest divina Ecclesiae virtus, 
quae tunc maxime se prodit, cum episcopi a summo pontifice 
convocati, eo praeside conveniunt in nomine Domini de Ec-
clesiae rebus acturi. Et gaudemus omnino, praevertisse vos 
hac in re propositum jamdiu a Nobis conceptum commen-
dandi sacrum hune coetum ejus patrocinio, cujus pedi a re-
rum exordio serpentis caput subjectum fuit, quaeque deinde 
universas haereses sola interemit. Satisfacturi propterea 
communi desiderio jam nunc nunciamus, futurum quando-
cumque concilium sub auspieiis Deiparae Virginis ab omni 
labe immunis esse constituendum, et eo aperiendum die, quo 
insignis hujus privilegii ipsi collati memoria recolitur. Faxit 
Deus, faxit immaculata Virgo, ut amplissimos e saluberrimo 
isto concilio fruetus pereipere valeamus. Interim vero ipsa 
validissimo suffragio suo praesentibus^necessariam adjunetis 

opem Nobis imploret, Deusque ejus preeibus exoratus mise-
ricordiae suae divitias in Nos universamque Ecclesiam ef-
fundat. Nos certe amantissimi gratissimique animi sensu non 
exstinguendo compulsi, enixe vobis adprecamur a Deo, quid-
quid spirituali emolumento vestro, quidquid plebium vobis 
commissarum provectui, quidquid religionis et justitiae tu-
telae, quidquid civilis societatis tranquillitati benevertere 
possit. Et quoniam aliquot e vobis a peculiaribus populorum 
suorum necessitatibus coactos, citius a nobis discessuros esse 
comperimus ; iis, si temporis angustiae singulos nobis com-
plecti non sinant, in praesentiarum omnia ominamur se-
cunda, et eifuso cordis affectu bene precamur. Universis vero 
supernorum omnium bonorum copiosique divini auxilii au-
spicem, simulque praeeipuae benevolentiae nostrae et grati 
animi testem, benedictionem apostolicam ex immo pectore 
depromptam peramanter impertimus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Válás- és közoktatási magyar ministerem előterjesztése folytán a 

bold. Szűzről nevezett poroszlói czimzetes apátságot M a j e r József szé-
kesfehérvári káptalani idősb mesterkanonoknak, — a Szentkeresztről ne-
vezett vértes keresztúri czimzetes apátságot V e n o s z Imre ugyanazon 
káptalani ifjabb mesterkanonoknak, — és a bold. Szűzről nevezett adonyi 
czimzetes prépostságot K o p a 11 i k Kajetan tiszteletbeli kanonok és 
székesfehérvári belvárosi plébánosnak, és pedig az utóbbinak a kincstári 
dij elengedése mellett, ezennel adományozom. Kelt Ischtben 1867 jul. 
4-én. Ferencz József s. k. B. Eötvös József s. k. vallás- és közök. m. 
kir. minister. (Bp. Közlöny.) 

PE"íT, junius 30 án. Egy szivemelő ünnepélynek va-
lánk tanúi sz, Péter s Pál napján a központi papnevelde fa-
lai között. Gyönge, de szivélyes visszhangja kivánt az lenni 
ama nagyszerű fényes ünnepélynek, mely a kereszténység 
központjában, Romában, az apostolok fejedelmeinek tizen-
nyolczszázadik emléknapján az egész keresztény világ lel-
kesült résztvevése mellett ugyanaznap tartatott. Az eszme 
„tettleg kimutatni velők egybehangzó érzelmeinket" a ne-
velde mostani tudós s buzgó igazgatójának agyában fogam-
zott s a minden szépre s jóra kész növendékek által lelke-
sen felkaroltatván, mint az eredmény mutatá, fényesen sike-
rült. Hosszas lenne pontonként elemezni azon szónoklatok 
s költemények tartalmát, melyek ez alkalomból tartattak, 
s a pápák 18-százados uralkodásának főbb mozzanataiban 
gondviselésszerű hivatásukat s az egyház örökifjú életét élénk 
színekben tüntették előnkbe; elég legyen röviden csak 
annyit megjegyeznünk, hogy azok az elöljáróság felügyelete 
alatt, maguk a növendékek által, részint magyar, részint la-
tin nyelven igen szép készültséggel s irálylyal dolgoztattak 
ki, s még lelkesültebben adattak elö. Álljon itt örök emlé-
kül, s az illetők fáradozásainak némi elismeréseül az ünne-
pély sorrendje. 

I. Szakasz. A pápai hymnus, magyarul előadva az 
énekkar által. Előszó. Szól Sándor pécsi negyedéves növen-
déktől, magyarul. 1. Az első három század pápái I. Silvesterig 
bezárólag, Schwinderman Balázs zágrábi 4-ed éves növendék-
től, latinul. 2.1.'Siriciustól Nagy szent Leóig bezárólag, Bauer 
György csanádi negyedéves növendéktől,magyarul. 3. A mar-
tyrok vére, költemény, Gyurisán József nagyváradi 1. sz. 4-ed 
éves növendéktől. 
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II. Szakasz. ,Dicsének' sz. Péter és Pál tiszteletére,elő-
adva az énekkar által. 4. I. Gergely pápa s kora, Steszkál 
József nyitrai 4-ed éves növendéktől, latinul. 5. III. Leo, I. 
Miklós, II. Sylvester pápák, Szluha László váczi 3-ad éves 
növendéktől, magyarul. 6. VII. Gergely II. Orbán pápák, 
Gornaly József szepesi 3-ad éves növendéktől, latinul. 7. Val-
lási utánzat Vörösmarty „Szózatára" költemény, Udvardy 
Ferencz veszprémi 4-ed éves növendéktől. 

III. Szakasz. ,Dicsének' Mária tiszteletére, előadva az 
énekkar által. 8. III. Innocentius pápa. Koharics János dia-
kovári 3-adéves növendéktől, latinul. 9. IV. Coelestintől V-
Kelemenig. Pavisits Mátyás győri 3-ad éves növendéktől, 
latinul. 10 VII. Pius,Potucsek János nyitrai 3-adéves növen-
déktől, latinul. 11. IX. Pius, Rózsahegyi Gyula váczi 4-ed 
éves növendéktől, magyarul. 

Zárszó gyanánt végre lelkesen elszavalá Győri Dezső 
premontrei l-sö éves növendék szép költeményét „Az Egy-
házról," kiemelvén különösen annak legyőzhetetlenségét, az 
ez által felmagasztalt érzelmek hullámzása közepett befeje-
zésül ismét megzendült a pápai hymnus olaszul, melynek 
gyönyörű dallama s szép kivitele valódi lelkesültségre fokozta 
az összegyűlt hallgatóságot, kik nem győzték kellőleg ma-
gasztalni s dicséretekkel halmozni a szép eszme teremtőjét, 
rendezőjét s kivivőit. Isten áldása szálljon az intézetre, elöl-
járóira, s a derék növendékekre, kiknek méltán mondhatjuk 
hogy : éljenek ! 

PEST, jul. 8-án. A ,Pester Lloyd' 153. számú estilap-
jában „Das Centenárium in Rom" czime czikkében a töb-
bek közt e szavakat olvassuk: „Als die Standardé desPetro 
Arbues, jenes furchtbaren spanischen Ketzerrichters, wel-
chen verzweifelte Juden,1) den Flammentod von Hunderten 
ihrer Brüder zu rächen, am Altar von Sevilla erdolchten, aus 
den Kolonaden heraustrat, blähte sie der Wind auf, und sie 
sank auf die Erde nieder, was die Procession verwirrte. Ihr 
Zusammensturz mochte manchen Ketzer als die Bestätigung 
jener Urtheile erscheinen, welche sich in der Presse Deutsch-
lands und Italiens gegen die Seligsprechung jenes Inquisitors 
bereits erhoben hat." Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy a 
szabadkimives és zsidólapoknak a boldoggá-avatáshoz semmi 
közük; továbbá bátrak vagyunk csudálkozásunkat kifejezni, 
hogy a haladás és felvilágosodottság eme lapja oly babonás, 
hogy annak is tulajdonit valamit, ami egészen természetes 
módon történik, hát az mit jelent, hogy ha a Lloyd tisztelt 
szerkesztőjének a szél elviszi kalapját ? mult életére vonat-
kozik-e az ? különben a Lloyd sok mindenfélét ir össze, anél-
kül, hogy bizonyos volna arról, mit ir, miért ellensége Arbu-
esnek ? midőn Biancas, Commentarii rerum Arragonensium p. 
264. Dr. Arbues Péterről igy ir : „vir justus, optimus, singu-
lari bonitate et modestia praeditus, imprimisque sacris Ute-
ris excultus et doctrina." A Lloyd tudománya kitetszik, ha 
az előbb idézett szavait dr. Hefele „Der Cardinal Ximenes" 
czimii munkájának következő soraival összehasonlítjuk, hol 
a 281. oldalon igy ir : „Die Erbitterung der adelichen Ara-

') Tehát a zsidók gyilkolták meg, és pedig a templomban ; épen 
azon zsidók, kik a hazát gyilkolták volna meg, liahogy gonoszságuknak 
eleje nem vétetik. Legközelebb kiadjuk a canonisatio hiteles szövegét 
a felbőszült spanyol zsidók eme véráldozatáról. 

gonier gegen die Inquisition ging aber so weit, dass sie den 
ersten königlichen Inquisitor ihres Landes, den dr. Peter 
Arbues von Epila, Domherrn von Zaragoza, meuchlings in 
der Kirche ermordeten, während er eben Nachts im Chore 
die Metten sang, den 15. September 1485." Ez azután hala-
dás, igen rákmódra, ez felvilágosodottság ! Különben, a Lloyd 
nem az első, ki az egyházat ily módon támadja meg. A pá-
pának, természetes dolog, senkit sem szabad a sajtó akaratja 
nélkül a szentek sorába igtatni, de a sajtónak szabad ezt 
tenni, anélkül, hogy a pápát kérdezné; igy tesz a Lloyd is 
előbb emiitett czikkében, hol ekkép szól urbi et orbi : „Dies 
war der ideale Triumph des Tages, und dessen Heilige Bra-
mante, Raphael und Michel Angelo." Ily módon könnyen 
megtörténhetik, hogy a Lloyd szerkesztője is még életében a 
szentek sorába juthat ! Ez haladás volna ! A Lloyd továbbá 
emliti, hogy sz. Péter templomát valaki fel akará gyújtani, 
és azt mondja : „aus unbekanntem Grunde" — ismeretlen 
okból — különös, hogy ezt a Lloyd levelezője — feltevén, 
hogy e czikk csakugyan Romában Íratott, mert tudjuk, hogy 
néha-néha iratnak különböző helyekről tudósítások, melyek 
utoljára is Pesten készültek, — nem ismeri, a haladás embe-
rei a carbonarik et consortes voltak véleményünk sze-
rint, kik Bramante stb. remekmüvét szenvedélyeik holo-
caustumává akarák tenni ; mivel pedig a Lloyd ezt nem 
állítja, mi sem akarjuk állítani, csak véleményünk ez, alapul 
pedig S. Paolo fuori le mura szolgálhatna, mely talán még 
sem egészen „aus unbekannten Grunde" gyújtatott fel 
1823-ki junius 15-én. A Lloyd a gyújtogató ezen tettét, 
„teuflicher Versuch"-nak nevezi ; hát az mi, ha valaki más-
nak vallását csúfolja ? ha azt, mi más előtt szent, nevetség 
tárgyává teszi ? Reméljük, hogy boldog Arbues Péter imád-
kozni fog olyakért, hogy a hit világossága felnyissa sze-
meiket.2) Avispa. 

ff 
GYOR, jul. 6-án. Az egység, melynek Roma központja, 

s mely a küzdő egyház bajnokait oly nagy számmal kebelére 
vonta : a mi szivünkbe is kifejezést nyert sz. Péter és Pál 
ünnepén. — Hasztalan a kath. egyház elleneinek örömujon-
gása annak képzelt bomladozása fölött ! A közel 500 püspök 
s a 16,000 pap megjelenése a szorongatott egyházfő körül, 
azon gyermeki szeretet, melylyel a kath. egyház minden 
nemzetiségű s rangú fiai, a jelenkor legnagyobb férfiához 
vonzódnak , megszégyeníti az istentelenek szemtelen hazug-
ságát, bármennyire iparkodjanak is takarni azt. — „Manete 
in dilectione mea." Tizennyolcz század előtt hangzottak el e 
szavak; az erő mely e szavak tényleges kifejezésében rejlik, 
lesújtja azokat, kik az egyházat annyi századon át nézik, 
hallgatják, de meg nem ismerik, nem értik. Nem bomlado-
zik az egyház, mert hiszen a pápa, mire sz. Péter és sz. Pál 
napja bizonyítja, Müller szavai szerint: „távol minden féle-
lemtől, hatalmas az ő áldásával, sok millió szivében szent 
fényben áll ; nagy a hatalmasok előtt, oly erővel bír, melyet 
1700 (most már mondhatjuk 1800) esztendőn felül, cl CâiôSâ" 
roktól kezdve egész a habsburgokig számtalan nemzet az ő 

2) A zsidóság mindenhatósága ellen védelmezni fogja a keresztény 
Európát, mért bizony nemsokára des-emancipatióról, vagyis keresztények 
emancipatiójáról lesz szó Európában. — Szerk. 
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hőseivel bámulva néz."1) Isteni erő tartja fön, azon erő, mely 
egykor igy imádkozott : „Pater sancte, serva eos in nomine 
tuo, quos dedisti mihi, ut sint unum, sicut et nos;" azon erő, 
mely keresztül tör a chinai fal áthatlannak képzelt érődéin 
s hatni kezd, hogy egykor egész hatásában föltörjék ; mely 
behat Amerika ős erdeibe, a világ legszabadabb földére, 
hogy a világ lássa, mily erőt fejthet ki az egyház rövid idő 
alatt is ; ezen isteni erő az, mely az egyházzal mondatja : 
„Ha mikor én gyönge vagyok, épen akkor érzem magamat 
erősnek,mert én mindent tehetek abban, ki nekem erőt ad." 

Alig lesz becsületesen érző kath. sziv, mely ezen erő-
től lelkesítve sz. Péter s sz. Pál napján Róma felé ne dobo-
gott volna ; amint egykor a pogány Roma lábaihoz borult 
minden, ép oly gond viselés szerüleg borul ma mi nden a ker. 
Roma lábaihoz. Ezen, habár emberi szempontból vett egység-
ből fejlődik ki az erő,az erőben pedig van a győzelem. Érez-
zük ezt mi, csakhogy nincs bátorságunk a világ előtt kimu-
tatni, s ez oka a hazugság,a gyengeség,a vakmerő szemtelen-
ség látszólagos s múlékony győzelmének. 

Az ünnepélyen, melyet a növendékpapság sz. Péter és 
sz. Pál ünnepén rendezett, résztvett a megyei papság csak-
nem teljes számban s a város néhány lelkesebb világi katho-
likusai. A nagyobb papnevelde ebédlője csinosan volt föléke-
sítve e czélra; a főhomlokzaton függtek sz. Péter és sz. Pál, 
a kath. egyház ezen főoszlopainak régi olajfestményü mell-
képei, közöttök a szentséges atyáé, mintegy átkarolva öt 
most is ifjú erővel kiható szellemükkel. Az ünnepély prog-
ramja a nagy ünnep jelentőségéhez volt összeszerkesztve, 
ugy hogy jobban s ügyesebben alig lehetett volna. 

Nyitányul szolgált Sayler „Salve"-ja, s a bold. Szűz-
nek üdvözléséül, ki összezúzta a kígyónak fejét, ki mint sz. 
Jeromos mondja : „dedit coelis gloriam, terris Dominum, pa-
cemque refudit, fidem gentibus, finem vitiis, vitae ordinem, 
moribus disciplinam," s igy az egyház megalapításában, en-
nek à világot átalakitó munkájában Krisztus Jézus után fő-
tényező ; az ő nyomain jártak a szentek a szeretetben, a tü-
relemben, midőn ,,három század kovácsolt egyre gyilkot,rab-
lánczokat, midőn pokollal ostromolták s csaknem ránk gyúj-
tották az eget," mint ez második helyen Mindszentynek 
„Szenteknek unokáihoz" czimü költeményében szavalta-
tott, lelkesitésül a szentekéhez hasonló szeretetre, nehogy 
„rongyra s jászolra jusson az édes Jézus és a hit;" erőt azon-
ban Máriában, a keresztények segítségében kell keresni s 
azért a növ. papság harmadik helyen éneklé a „Virgo vir-
ginum"-mal kezdődő éneket Klosstól. Ezt követte „latin 
dicsbeszéd sz. Péterről," E jelesen kidolgozott beszéd volt az 
ünnepély fénye. Elmondá a szónok Péter meghivatását az 
apostolságra, az apostolok fölötti föbbségi jogát, mi által ma-
gasabb polczra emeltetett az ó kor patriarcháinál ; elmondá 
mi volt a pogány Roma s mivé tette azt sz. Péter a papság 
által, mely mig annyi trón megdőlt, annyi nép enyészett el, 
az manap is áll s állni fog Krisztus Urunk ama szavai sze-
rint : „Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo eccle-
siam meam," mely szavakat a dicsbeszédben mondottak meg-
erősitéseül s mintegy igazságaul a beszéd bevégezte után el-
énekelte a növ. papság négy hangon Saylertől. — Most kö-
vetkezett az ünnepély másik hőseinek magasztalása, mely 

') Idézve : Hoeninghaus által. 

egy papnő .'endék által irt „A nemzetek apostolának emlé-
kezete" czimü versezet elszavalásával kezdődött, mit a nö-
vendékek által négy hangon énekelt „Alleluja" követett. 
Ezen „Alleluja" a hálás szivnek örömnyilatkozata volt a-
fölött, hogy az Ur, a hitküldérek eme nagy apostola, e kivá-
lasztott edénye által, a hit világát a világ oly nagy 
részében szétterjeszté, és hogy az egész világot Krisztus Jé-
zus iránti szeretetre nem gyullasztotta, nem másban, mint 
emberi korlátoltságán mult, mint ez sz. Pálról mondott 
„magyar dicsbeszéd"-ben kifejeztetett. Miután ekként meg-
alapult az egyház, további fejlődésének s megszilárdulásá-
nak munkáját a növendékek a „sub tuum praesidium" Say-
ler négylábú dallamának eléneklésével a bold. Szűznek aján-
lották, kinek oltalma alatt az egyház szilárdan áll tizenki-
lencz század óta s állni fog „usque ad consummationem sae-
culi," mi egy növendék által szerzett ,,Az egyház" czimü 
versezetben nyert kifejezést. Végezetre az egész ünnepély 
az ismeretes pápai világhymnussal fejeztetett be. — Az éne-
kek, daczára annak, hogy a növendékek azok betanulásánál 
egészen magukra voltak hagyatva, elég szabatosan énekel-
tettek ; a szónokok érzéssel s hévvel szavaltak ; meglepett 
bennünket, s követésre méltó például megemlitjük, hogy 
mind a latin mind a magyar dicsbeszéd kivülről mondatott, 
mi által a beszédek nagyobb lelkesedést eredményeztek. 

A sz. László-társulat junius 23-án tartotta közülését, 
melyben a ft. elnök figyelmeztetvén a tagokat, hogy az 
anyaszentegyház által a szent László hetében nyújtott lelki 
kincset használják föl lelkük üdvére, indítványozta : hogy 
a Győrött szokásos körmenet alkalmával, melyben a sz. ki-
rály ereklyéje körülhordoztatik, a tagok testületileg jelenje-
nek meg s a körmenetben közvetlenül a papság előtt foglal-
janak helyet. Ez indítvány nagy tetszéssel fogadtatván, oly 
hűséggel teljesíttetett, hogy a czéhek zászlói körül, a zászló-
vivőn kívül alig volt valaki. A tagok közöl körülbelül 30 ál-
dozott nyilvánosan az ünnepély alkalmával. 

Miután most fejeztük be Jézus sz. szivének hetét, 
nem tehetem, hogy ne szóljak Jézus sz. szivének társulatá-
ról. E társulat Győrött néhány év óta áll fön s amennyiben 
egy ily lelki kincset pénzzel lehet biztositani, ugy annak 
megszűnésétől nem kell félni, minthogy fönmaradását szép 
összeg támogatja ; azonban mily erősen áll a társulat a 
szivekben, hány lélek menekedett az Ur Jézus szivébe ? ar-
ról csak az Isten szólhat. Annyit fájdalommal kel elmonda-
nunk, hogy a város katholikusainak számát tekintve, ke-
vesen vettek részt a társulat nyilványos ajtatosságán, mely 
Jézus sz. szive napján sz. beszédből s énekes sz. miséből, a 
nyolczad alatt pedig naponkint, reggeli 5 y t órakor, kis sz. 
miséből s délután 5 órakor ietenyéből áll, magától értetöd-
vén, hogy mindig az Oltári-szentség kitétele mellett. 

E társulattal kapcsolatban még egy kis növényről kell 
szólanom, mely csirájában van s ez az ima-apostolság ; csi-
rájának mondom, mert csak a főelemi fi- s leánynövendékek 
szivében ápoltatik, hogy bennük s általuk, ha a jó Isten ugy 
akarja, fölnövekedjék. „Ex ore infantium et lactentium per-
fecisti laudem tuam." Győrött ugyan e társulatot már két év 
előtt behozták a t. karmelita atyák s azt a Jézus sz. szivé-
nek társulatával összekapcsolták, beirott tagjuk van 200, 
azonban fej — a kötelességek s a társulatból kifolyó előnyök 
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ismer ele nélkül, az anya társulattal semmi viszonyban ; szó-
val : nincs a társulat szervezve s igy tulajdonképen nem is 
létezik. Ezidén t. Malfatti atya az ima-apostolság némethoni 
elnökének szíves készsége következtében a szervezés meg-
kezdődhetett s az iskolás gyermekek között megismer-
tetett. A társulatba való fölvételt kilencz napi ajtatosság 
előzte meg Jézus sz. szivének nyolczadja alatt; tartatott 
ugyanis naponkint litania előtt szent-beszéd a társulat czél-
járól, hasznáról hitünk igazságaival megerősítve. Eddig ösz-
szesen 170 gyermek-tagja van a társulatnak; többen jelen-
ték be magukat,azonban lassanként az említett számra olvad-
tak le. A habozás, a mentegetődzés, melyet az illető gyerme-
kek, a hitoktatónak elpártolásuk oka utáni kérdezősködései-
vel szemben tanúsítottak, azt gyanittatja, hogy a háttérben 
kell valaminek lappangania, honnét a Jézus zászlójától való 
elpártolásra csábittatnak. „Exivit inimicus homo, et superse-
minavit zizania." Csak kezdeményezés az egész, és az ör-
dög már ront. Bizonyos apának értésére esvén, hogy gyer-
meke beiratta magát az ima-apostolság társulatába s hogy 
Jézus sz. szive hetében a letenye előtt a sz. beszédeket szor-
galmasan látogatja : nagy dühhel beront az iskolába") s ott 
kérdőre vonja gyermekét, miért mert ily szentes társulatba 
lépni,ő ezt nem türi; a gyermek azzal mentette magát, hogy 
a mama megengedte. Megjegyzendő, hogy a mama protes-
táns, s az apa müveitek közöl való. Egy másik, ki rokon-
gyermeket élelmez, ruház, ezt azon ürügy alatt vonta ki 
a társulatból, hogy ne vesztegesse az időt s ne rontsa ruhá-
ját. Ismeretes kifogások, melyek olyankor, midőn a gyerme-
kek csakugyan lopják az időt s rontják ruháikat, semmit 
sem nyomnak. Ez a szabadelvű atyánkfia még a kapitány-
nyal is fenyegette az illető hitoktatót — háta megett. Föl-
tűnő volt továbbá az is, hogy mig a fitestvér szorgalmasan 
megjelent a novenára, addig a leánytestvér már előre kitö-
rültette magát, s ebben az anyák befolyását kell fölismer-
nünk, kik amily mértékben gondot fordítanak leányaik tes-
tére, semmi gondot sem fordítanak lelkeikre; a figyermek, 
gondolván magukban, tegyen amit akar, s igy történik, hogy 
a gyermek saját szive sugallatát követvén, sokszor belátóbb 
anyjánál, mig a leánygyermek, bármily hajlamot érezzen is a 
jóra, anyja miatt nem teheti, mint ezt sírva panaszolta egy kis 
leány e sorok Írójának. Isten áldása legyen a kezdemé-
nyezésen. . . . ky. 

LONDON, jun. 20. Nem csekély mérvben foglalkodtat-
ják a vallási kérdések jelenleg nálunk az elméket, miről a 
lordok házának utóbbi egyik gyűlése tanúskodik, megma-
gyarázván egyúttal horderejét Derby lord előterjesztvényei-
nek, mely szerint a királyné által bizottmány nevezendő ki 
a ritualismus kérdésének tanulmányozására. A maj. 14-iki 
ülés kimutatta, hogy e tárgyban a püspökök ép ugy nincse-
nek egy értelmen, mint az igehirdetők és világiak az angli-
kán egyház kebelében. Végre is a dolog lényege a protes-
tantismus és catholicismus közötti harczban van Az angol 
reformatio, ugy látszik, lejárta idejét, de mégis szeretné bi-
zonytalan létét meghosszabbítani. Huszonöt éve, hogy az 
oxfordi egyetemen dr. Newmann egy értekezésében először 

2 ) Váljon az illető apa miért tartotta szükségesnek épen az isko-
lában kérdőre vonni fiát, vagy tán útközben véletlenül épen akkor hallotta 
meg fiának a társulatba való lépését, nem tudjuk. 

állíttatott, hogy az anglikán hitvallás 39 czikkelye a kath. 
dogmákkal kiegyeztethető, mit legújabb időben dr. Pusey 
ismeretes Ireniconjában hasonlólag vitatott. Ezen iránybani 
működés megtermé gyümölcseit, és jelentékeny számú angli-
kánok elmés értelmezés folytán csakugyan odáig jutottak, 
hogy a kath. tanra nézve már majdnem egészen megegyez-
tek velünk, minek következménye lőn, hogy az isteni-tisz-
teletben és a szentségek kiszolgáltatásánál szertartásainkat 
is elfogadták. A 20 — 30 év előtti puseysmus tehát a mai 
ritualismusnak lön kútfejévé. A nép azon része, mely az 
oxfordi tudós vitatkozásban részt nem vehetett, dr. Newman 
Pusey, Manning iratait soha sem olvasta, lassankint szertar-
tásaink által, melyeknek értelmezését hallotta, vezettetett a 
csatlakozáshoz. Igy történt, hogy egész plébániák észrevét-
lenül alakíttattak át, és most az államegyház elhagyásával 
fenyegetnék püspökeiket,ha a megszeretett kath. szertartások 
tülök elvonatnának. Kívánják a zenét, viaszgyertyákat, 
virágokat, tömjént, stb. Könnyen megfogható, hogy erre a 
szorosan prot. rész minő zajt üt, és hogy az auglikán püs-
pökség zavarban van. Nem egy értelemben levén, a legne-
vezetesebb egyházjogtudósaikhoz fordultak, ezek természe. 
tesen oly magyarázatokat adtak, amint vagy közelebb vagy 
távolabb állottak a protestantismustól. Ezen zavarban tette 
Derby említett indítványát. Az eredmény meg fogja mutatni, 
hogy ezen bizottmány sem leend egyértelmüebb a püspök-
ségnél. Eme bizottmánynak is megleend a nálunk megszo-
kott lassú eljárása, és azon jót eredményezendi, hogy a vé-
lemények ellentétes különféleségét csak még inkább felde-
ritendi. — A ritualista-ellenes, szorosan protestáns párt, 
azt akarta volna, hogy a dolog hatalomszóval döntessék el, 
és egyszerűen tiltassanak meg a szertartási újítások. Ezt 
indítványozta Shaftesbury lord, és a londoni püspök, de a 
cantorberyi érsek a kormány nézete felé hajolt, és a bizott-
mányt kiküldetni véleményezte. A londoni püspök azt-véli, 
hogy eljött az idő, midőn a főpapoknak erélyesen kell fel-
lépni. Nelson gróf az érsek mellett szól, beszéde végén kije-
lentvén, hogy a ritualismus London több plébániájában vég-
hetetlen sok jót eszközölt. Az oxfordi püspök is a londoni 
főpap ellen szólott. A kérdés szavazás alá bocsáttatván, a 
londoni püspök törvényjavaslatának elhalasztása, illetőleg 
elmellőzése 61 szóval 46 ellen elhatároztatott. 11 püspök 
szavazott a kissebbséggel, 2 érsek és 6 püspök a többséggel. 
Ezen vitatkozás is mutatta, hogy a kormány bölcseséggel 
és körültekintőleg jár el. A londoni püspök és Shaftesbury 
lord ajánlatának elvetése ugy tekinthető, mint a ritualismus 
előnye. A szigorú protestánsok lármáznak, és már is árulás-
sal vádolják a kormányt és a püspököket, mivel a bizott-
mány kinevezését ugy tekintik, mint amely megakadályo-
zására czéloz erélyes rendszabályoknak a ritualisták ellen. 

MISSIÓ. A m e r i k a . Leavenworth-City (Kansas) 
apostoli helyettnöksége. 

Az 1851. év kezdetén a Potovatomie és Osag népsé-
gek részére alapított missiók apóst, helyettnökségre emel-
tettek a sziklás hegyek .keleti vicariatusa' czime alatt és a 
jézustársaságabeli Miége püspök vezetésére bízattak. Az uj 
püspök székhelyéül a potovatomai szent Mária nevéről czim-
zett helységet választá. Kerülete csak vad törzsököket fog-
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lait magában, hanem a bekövetkezett politikai változások a 
vallási helyzetet is megváltoztatták, eme tájékot az európai 
kivándorlók és amerikai gyarmatosok foglalván el. Az 1854-
ben az Egyesült-államok és törzsökök közötti szerződések 
folytán az indusok által lakott föld három részre osztatott; 
kettő, mely a szövetséghez csatoltatott a kansasi és nébras-
kai területet képezé, s csak a harmadik maradt meg ja va-
daknak. Ez jel volt a valóságos invasióra. Egy év alatt több 
mint 50 ezer fehér vetette magát e vidékekre ; városok, ma-
jorságok, gyárak emelkedtek, azonban törvény hiánya, vagy 
meg nem tartása valóságos anarchiát, roppant rendetlensé-
geket idéztek elő. Könnyű megfogni, hogy ez csapás volt a 
missiónkra nézve, azonban egyúttal a küldéreknek uj műkö-
dési terök nyilt. Már most nemcsak a fehérek által vissza-
szorított, fegyver és pálinka által megtizedelt vadaknak kel-
lett az evangéliumot hirdetni, hanem a földteke minden ré-
szeiből ide sereglett bevándorlóknak is. Miután ezek között 
sok német és irhoni katholikus is találkozott, kik jobbára a 
kis Leavenworth-City mellett telepedtek le, Miége püspök 
ide tette át székhelyét. Palotája kunyhó, temploma fakápol-
nácska volt. Ezóta a vicariatus Leavenworth-City nevét 
nyerte. A mozgó népségnek folytonos változása, szétoszlása 
roppantul nehezítette az apostoli működést. A küldérek, ha-
bár folyton lóháton bejárták a roppant terjedelmű megyét, 
nem győzték a munkát többé, számuk a népségével nem 
levén többé arányban. Miége tett amennyit lehetett. 1858-
ban hármat missiói kerületeiből a benczéknek adott át, és 
jövő évben kérelmére az egész éjszaki rész elszakittatott, 
hogy az uj nebraskai ap. helyettnökséget képezze. — 1859-
ben a földmivelők és iparosok seregén kivül egész tömeg 
kalandor érkezett, kiket a sziklák tövében felfedezett arany-
bányák csaltak ide. Az éhség, később belviszályok a kettős 
bevándorlásnak határt szabtak. Ezért, és megérkezett 
ujabb küldérek folytán a lelkészi állomások rendeztethettek, 
úgyhogy 1862 óta az összes hivek egyszer évenkint meglá-
togattathatnak. Ma már a lavenworth-cityi vicariatusban 
van 15,000 katholikus, 28 templom s kápolna, 15 tanoda, 1 
collegium, 24 küldér, húsvéti gyónó 1865-ben 10,000 és 150 
megtérés. A vicariatus területén van 25,000 eretnek, és 
75,000 pogány. 

Ezek után érdekkel olvashatjuk a kővetkező tudósí-
tást, melyet a kansasi a. vicarius 1866. apr. 1-én küldött. 
„Engedjék uraim, hogy egy szegény küldér, ki már tiz év 
óta a sziklás hegyek vadonjaiban lakó vörösbőrüek között 
teljesiti szent hivatalát, vázlatát adhassa szenvedéseinek 
nyomorának, de egyszersmind örömeinek és nyert vigaszta-
lásainak is. A roppant terjedelmű kansasi ap. helyettnök-
ségben püspökünk vezetése mellett áldozárok 24-en rnükö-
dünk. Ezen világi és szerzetes papok francziák, németek, 
irhoniak, belgák, olaszok, amerikaiak, svajcziak, majdnem 
annyi nemzetségbeliek ahány egyén. És mégis a legtest-
vériebb viszony az oly eltérő természetű, jellemű férfiak 
között, kiket a lelkek megmentésére irányzott törekvésnek 
szilárd kapcsa tart együtt, és lelkesít. Isten igéjének hirde-
tése, híveink látogatása, a szentségek kiszolgáltatása hosz-
szu fáradságot utat követelnek, melyeket , rendesen lovon, 
essőben, hóban, hőségben, hidegben teszünk oly égalj alatt, 
mely az éjszak zordon hidegét tropikai hőséggel egyesíti. A 

meleg némelykor 40 foknyira megy fel, a hideg pedig sok-
szor a Missuri és Missisipi vizét egy méternyi vastagságra 
megfagyasztja. Az idő annyira változó, hogy 11 óra alatt 
magam Fahrenheit-féle hévmérőn 60 foknyi változást 
észleltem. De minek is említem a dolgokat, melyek 
közösek minden küldéreknél. Kétségen kivül mi éhséget, 
szomjúságot szenvedünk, mindent nélkülözünk, de az mind 
semmi, ha e nyomorúságot egybehasonlitjuk a lelki örömök-
kel, melyeket híveink nekünk szereznek. A hit terjedése 
roppant gyors, és a keresztények számosak. Miége püspök 
Leavenworthba jővén, 1855. aug. 15-én kilencz katholikust 
talált a városban, most több van ötezernél. Ily irányban 
szaporodtak Kansas síkságain és a központok körül. Minde-
nütt buzgó katholikusokra találhatni, kik nem óhajtanak 
mást, minthogy hitöket, melyben születtek,vagymelyet szaba-
don választottak, gyakorolhassák, ki írhatná le híven a 
küldér szivének szorongattatásait, midőn ily nagy, égető 
szükségeket csak félig elégíthet ki ? Mily öröm ! ha a pap, a 
lelkiatya az ismert fekete öltönyben megjelenik a faluban. 
Mindenki siet, kiki látni, tisztelni, kezét csókolni, magánál 
megvendégelni óhajtja. A küldér lelkesedéssel szól hozzájok, 
tanítja őket, képeket, érmeket oszt ki közöttök. De nem 
maradhat soká távolabb a vadonban, más gyermekei epedve 
várják, el kell utazni. A képek elszomorodnak, s kölcsönös 
imák Ígérete mellett elbúcsúznak. Seretett gyermekeink 
ajtatossága bámulandó. Nézd e szegény vadakat, a népeket, 
melyek a szerencsétlenségükben is érdek-keltök ; mert hol-
nap talán már eltűnnek, gyorsan pusztitják őket revolverrel, 
késsel és tüzes vízzel. (Szeszes ital, pálinka). Mennyi aka-
dálylyal jár a hit átkarolása ! Magát kell legyőzni a szegény-
nek, tűrni a pogányságban még megmaradt testvér gyűlö-
letét, hogy kövesse a keresztény törvény parancsait. Azután 
a halászat és vadászat nomád élete, ki tudná elmondani, 
mily gyönyört szerez ez a vad embernek, ki megszokta a 
vadont ? Ez élete, ez mindene, és mégis ezt is el kell hagyni, 
hogy földmivelő legyen, és kunyhócskáját építse a kápolna 
közelében, s szolgáljon Istennek lelke egyszerűségében. 
Hogy a keresztség malasztjaiban részesülhessen, legyőz 
minden akadályt, s midőn ujjá született vizben és a Szent-
lélekben, megújítva látjuk benne báránynyá vált farkas cso-
dáját. Vasár- és ünnepnapon eljön feleségével és gyermekei-
vel az állomásra, és ha távolról jön, sátorát a szentély köz-
vetlen közelében üti fel, mire a szentségek vételére készül. 
Semmi sincs meghatóbb, mint a szegényes kápolnák a szent 
áldozat alatti látványa. Az általános csendesség közepette 
egyszerre egy hang emelkedik, ez a főnök szava, ki az 
áldozáshozi imákat mondja. Ismét csendesség, a cseugetyü 
szólal meg, a pap háromszor veri mellét, ki-ki felkel és 
összctevén kezeit, méltósággal járul az Ur asztalához. Le • 
térdelnek, mint az Isten trónját környező angyalok. Vissza-
vonulván, főnökük a hálaadás imáját mondja el. A szentmise 
talán már egy órája elvégződött, és indusunk még mindig a 
kápolna előtt térdel. Egy napon az általunk templomnak 
nevezett sátorban ponyva alatt miséztem. Éjszaki szél fujt, 
pornyi finom hó hatott be minden oldalról; a hévmérö 0 alól 
13 fokot mutatott. Egy parázszsal telt tányér tétetett az 
oltárra, hogy a pap dermedt ujjait melegithesse, és az áldo-
zat borának megfagyása gátoltassék. " (Vége köv,) 



VEGYESEK. 
Legújabban a pesti lapok nap-nap mellett a kath. egy-

házról czikkeztek. A szenvedély elhomályosította azok Írói-
nál azon kevés ismeretet is, melyet a kath. dolgokról birnak. 
Előbb tanulmányozni kellene, mi a kath. egyház ? mi annak 
ügye ? mily természetű ez ? stb., akkor komolyan szólhatná-
nak felőle. Az eddig tett czikkezés, nem más, mint aljas 
izgatás, vagy rakonczátlan pajzánkodás. Külföldről paran-
csot kaptak ezekre, neki rohannak tehát a tudatlanság min-
den ügyetlenségeivel, a titkos társulatok egész fanatismusá-
val. A zsidót, legyen bár legkoszosabb, hátba ütni nevelet-
lenség, műveletlenség ; de a kath. egyházat, ennek ép azon 
főpapjait, kik több áldozatot hoztak a hazai czélokra, sem-
mint azon fanatizált irkászok sorokat irtak a türelmes pa-
pírra, sértegetni irászi dicsőség. A magyar műveltség halad 
a . . . piszokba. Nem lep meg mindez ; gyászos sorsunk volt 
egy évvel előbb megirni a mai jeleneteket, gyászosabb a sor-
sunk azáltal, hogy még a megnevezett személyekre is 
teljesültek. Az európai kőmivességtől, a ker. társadalom ösz-
szeesküdöző ellenségétől, a jelszó megadatott ; hazánkba jöt-
tek a már beiskolázott elemek,hogy köztünk az ily izgatások-
kal próbatétet tegyenek s a külföldi páholyoknál, ahol beis-
koláztattak, kitűnőt kapjanak. Valóban a pesti lapok aljas 
izgatásai a párisi ,Siècle' hasábjait is megtölthetnék, lia a 
magyar alföldi nyerseséget a párisi finomság, melyet ott a 
gonoszság is megtart, elfogadhatná. Ha a haza veszélyben 
van, akkor a kath. papság hazafiságára hivatkoznak, hogy 
mentse meg a hazát, melyet mások veszélybe ejtettek : ha 
jól megy dolguk, akkor a kath. papság hazafiatlan. Hogy a 
haza alatt ők magokat értik, e szómesterség senkit sem csal 
meg többé. Szakitás Romával, a clerus politikai alkotmánya, 
az egyházi szerkezet, kormány, fegyelem gyökeres felforga-
tása, a szerzetes rendek eltörlése, mindennek, ami igazáu 
katholikus, rágalmazása, szóval, a kath. egyháznak az állam-
hatalom alá szándékolt lenyügözése, — ez az irány, ez a czél 
ezen irászoknál, amint mindezt az 1849-ki kormány tervei-
ről leirva olvassuk ,A függetlenség harczának történeté'-ben 
3-dik kötet 122—130 lapokon. Legújabban a ,Hon'-ban 
kérdés volt, az egyházi méltóságok betöltéséről, ki tölti be 
ezeket ? — A király töltené be az ő apostoli jogainál fogva, 
melyek a pápától adattak. De a lap azt akarja, hogy a mi-
nister töltse be. Ezt is előre tudtuk, és semmi sem lep meg, 
az sem, hogy egy házilag a legnagyobb érsek leginkább ostro-
moltassék, s a legegyháziabb pap előttök legalkalmatlanabb 
legyen az egyházi méltóságokra. Persze az, aki legkeve-
sebbé egyházi, aki előtt a dogma valamit, de az egyház ca-
noni szervezete, amint ez az Istentől és az ős időkből reánk 
szállt, s melyben a pápa sem változtathat, talán semmit sem 
jelent; tehát a leginkább egyháziatlan pap legérdemesebb 
az egyházi méltóságokra, aki a haeresist részint nyiltan, 
részint tacite, a schismát pedig jó nyiltan tanitja, aki 
ezekért excommunicatioba iatae sententiae esik, aki inhabili-
tatem incurrit ad bénéficia, akit a canon privat beneficio 
habito, ez első lehet érdemes a beneficiumra. Ilyen minőségek 
képesítenek ma sokak előtt egyházi méltóságokra. Mi ugy 
tudjuk, hogy a cultusminister az őt megillető részét ezekben 
teljesen birja; ha ö az egyházi méltóságok tanácsait kikéri, 
csak azt bizonyítja, hogy az egyház ellen nem akar élni 
azon hatalommal, melyet a kath. ügyekben bír, de a többi 
vallási ügyekben épenségesen nem bír. — Szó volt még 
,Magyarország'-bau a kath. világiak részvételéről a kath. 
ügyekben. Ezt a papság igen kívánja, de ajtóval a szobába 
törni tanácsosnak nem tartja. Mindent a maga természete 
szerint kell felfogni és intézni. 

Quum sacra rituum congregatio post evulgatas jam 
Medicaeas, Cieranas, aliasque priscas editiones cantus Gre-

goriani plura sanctorum officia aliquibus in locis celebranda, 
quaeque in missali ac breviario Romano inserta habentur, 
approbaverit, quisque facile intelligit, quam opportunum, 
iramo quam necessarium foret nova hujusmodi officia ejus-
dem cantus modulis aptare, ab in unum volumen digerere, 
quod ad ennunciatas priscas editiones apta voluti appendix 
accederet. Hoc opus alacriter aggressus est ac post diutur-
num laborem, Deo adjuvante, perfecit sacerdos Gratilianus 
de Petro Lanuvinus, qui cum animo constitutum haberet 
illud evulgandi, non antea id exequi jure ratus est, quam 
debitam a praelandata s. rituum congregatione veuiam 
impetrasset. Nec conceptam spem felellit eventus; nam 
quum examini peculiaris commissionis praestantium in musi-
ces arte virorum a SSmo D. N. Pio PP. IX. institutae opus 
fuisset suppositum, judicium ita consentaneum auctoris vo-
tis prodiit, ut imploratam approbationem sacra eadem con-
gregatio concedendam esse censuerit. Tantis itaque sub au-
spiciis cum hoc opus publicam lucem videat, spem certam 
auctor habet fore, ut venerandi sacrorum antistites, et 
ecclesiarum rectores pro perferendis ad operis evulgationem 
necessariis impensis, rem utilem propriis ecclesiis facturi, 
nomen ultro libenterque dare velint. Conditiones 1. typis da-
bitur opus nigro rubroque colore distinctum in folio ut ajunt 
papali, ac in charta vulgo — non a machina — sed — a 
modulo — unumquodque folium quatuor paginas praeseferet. 

2. Characteres ac respectivae cantus notae de novo cudentur. 
3. Opus ipsum quinquaginta vel ad summum sexaginta foliis 
constabit. Nitidissimum ac mendatissimum in lucem veniet 
intra proxime futurum annum 1868. 4. Libella una valoris 
praesentis monetae pontificiae pretium constituet uniuscu-
jusque folii, et integrum pretium solvetur cura et periculo 
eorum qui nomen dederunt,hac in alma urbe in typographia, 
ubi idem opus simul et semel distribuetur, postquam fuerint 
expleti typi ac facta publica evulgatio. 5. Si quis nomen 
dabit pro acquisitione duodecim ejusdem operis exemplarium, 
tertium decimum gratuito sibi habebit. 6. Ii autem, qui no-
men pro associatione minime dederint, opus ement cum 
pretii augmento. 7. Recipientur nomina dumtaxat in typo-
graphia Salviucci sita in piatea ss. XII. apostolorum N. 56 ; 
quae tamen ex parte typographi ac auctoris immunia debent 
esse ac exempla ab omni expensa postali, vel alia quacumque. 
8. Impressioni tamen manus non admovebitur, nisi congruus 
nominum numerus habeatur. 

Szerkesztői tudósitás. 
M . . ss. K. J. „Cursus s. scripturao," „Cursus theologiae," „Summa 

s Thomae Aquinatis" Suarez opera, Innocentii III. opera, „Traditio," 
„Summa Aurea B. M. V." A két cursus 128 frank, a többi 10—50 frank. 

P. L—k.U. N. Nemes buzgalom önnek részéről,hogy a botrányos és 
több canon által tiltott primitialis tánczok és lakodalmak ollen kiván ko-
moly intést a lapunkban. Mi múlt évben nyilatkoztunk, az esztergomi tar-
tományi zsinat tilalmát, és a győri püspök, most ország prímásának pá-
ratlan körlevelét evégből közzétettük. Ön mégis fél ; s indokoltnak talál-
juk félelmét, hogy augustus hónap ismét papi lakodalmakat fog siratni 
kivilágos-kiviradtig. Csakhogy ezen segíteni nem a mi feladatunk, mert a 
plébános, aki ilyeket megenged, az uj misés pap, vagy ennek szülői, akik 
ilyeket rendeznek, joghatóságunk alá nem tartoznak. Mindezen botrányok 
gyökeres megszüntetése a püspök dolga a megyében ; miután hol a jó ta-
nács nem segit, segíthet a vasvessző, ha van, aki suhogtassa. Önnek plé-
bániáján, tudom, nem lesz paplakodalom. 

H —. K—. Javaslatot tesz, hogy 5 frt 25 kr. helyott 5 frt 30 krra 
emeljük a lap előfizetési árát, miután a rézpénz elküldése alkalmatlan. 
Utódunk megteheti. A tapasztalat eziránt különös, t. i. hogy ha az 5 kr. 
elmaradt, ez káplánnak vagyis szegénynek részéről soha sem történt ; ha 
pedig 25 kr. helyett 30 küldetett, az bizonyosan káplán vagy szegény plé-
bánostól volt. 

Miskolcz. T. M. Mindenesetre épon abban vétkeznék, amiről gya-
nakszik. Azon földi jó, amely önnél veszedolemben van, amint tőlünk ki-
telik, védendő ; a természeti eszközöket pedig annak védelmére ön ismeri 
és emliti is ; qui ergo non vult media, non vult finem, azaz, azon jót, mely 
kitelhetöleg védendő. Hallgatásra önnek nincs semmi elégséges oka ; azon 
ur szigorú hallgatásra köteleztetik ; s ön, ha hallgat, media applicari non 
possunt. Ezt mondja, aki önt bizalmáért tiszteli. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galg-óczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, julius 24-én. II. Félév. 1867. 

TARTALOM: Epila-vári Arbues sz. Péter élete. 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Epila-vári Arbues sz. Péter élete. 
(A szenttéavattatás hivatalos szövege.) 

Petrus de Arbues in castro Epila prope Cae-
saraugustam principem Aragoniae urbem ex illu-
stribus piisque parentibus Antonio de Arbues et 
Sancia Ruiz ortum duxit ; indeque ob tbeologiae 
magisterium, quo ornatus fuit, magister Epilae vul-
go dictus. A prima aetate bonis ac prudentibus prae-
ceptoribus excolendus traditus, ita prima íidei ele-
menta paternis in aedibus discere coepit, ut brevi-
ter in animo Dei timorem ejusque mandatorum cu-
stodiam alte defixerit. Adolescens cum ad humanio-
res litteras Huescae incumberet, morum candore et 
orandi studio prae ceteris condiscipulis enituit. 
Deinde Bononiam mittitur philosophicis ac theolo-
gicis disciplinis in collegio Hispanico Cardinalis 
Aegidii Albornotii operám daturus. Ibi adeo celeres 
in utraque facultate progressus fecit, ut ad earum-
dem metam brevi pertingens summo magistris sola-
tio, sodalibus exemplo, omnibus admirationi fuerit. 
Itaque suffragantibus academiae antecessoribus, ac 
universa plaudente civitate, utriusque magisterium 
laureamque obtinuit. Verum per semitam justitiae 
eodem alacri ac in litteris gressu incessit. 

Crescente interim cum adeptis honoribus illius 
virtutum doctrinaeque fama, maximum apud suos 
exarsit eum possidendi desiderium. Quamobrem ab 
archiepiscopo et capitulo inter canonicos reguläres 
ordinis s. Augustini metropolitanae ecclesiae Cae-
saraugustanae cooptatus est; solemnemque profes-
sionem anno 1476 emisit. Novam hanc reguláris 
observantiae viam Petrus ingressus de virtute in 
virtutem quotidie procedere studuit. Modestia, tem-
perantia, corporis afflictatione, rerum terrenarum 
contemptu, psalmodiae in choro persolvendae dili-
gentia, summa in Deum et proximum caritate veluti 

sanctimoniae exemplar cunctorum oculis praeluxit. 
Insuper tum in confessionibus excipiendis, tum in 
sacris ad populum habendis concionibus, tum in 
doctrina sana ac catholica clericis tradenda adeo 
impigre se gessit, ut omnibus omnia factus vide-
retur. 

• Interea Ferdinandus rex catholicus, qui armo-
rum vi paulo ante in formidabili Grranatensi bello 
totam fere Hispániám Maurorum tyrannide, cujus 
jugo diu oppressa fuerat, liberaverat, ad pristinam 
regno tranquillitatem restituendam, et catholicam 
fidem tutandam animum alacrius convertit. Hinc 
supremam Sixti IV. ac deinde Innocentii VIII. sum-
morum pontificum auctoritatem invocans, obtinuit, 
ut sacrae inquisitionis tribunal institueretur, quod 
bonos ab impiis segregans, judaeorum perfidiae et 
Mahometicae superstitionis semen e regno Hispa-
nico eradicaret. Instante itaque rege, apostolica au-
ctoritate sacrae inquisitioni in Aragoniae regno prae-
fectus est. Quod cum ille munuspari animi constan-
tia ac sollicitudine obiret, vix credibile dictu est, 
quale et quantum orthodoxae fidei et religioni in-
crementum bonumque accesserit. Probe ergo nefarii 
sensere homines, nullum sibi ad contaminandum 
Christi ovile aditum relinqui, quin tuto inquisitori 
tribunalis rigores deflectere possent. In Arbuesium 
ergo, utpote importunitatis auctorem et scelerum 
vindicem eorum exarserunt odia, et virum hunc san-
ctum, sibique infensissimum, qui nullis neque labo-
ribus, neque persecutionibus, neque minis, neque 
ipsa capitis dimicatione cuhiberi umquam potuit, ut 
ab incoepto desisteret, de medio tollere decrevere. 
Collegerunt ergo in primis judaei consilium, quem-
admodum alias contra Christum, ut insidias strue-
rent, quibus Petrum facilius perdere possent ; con-
ductisque jam iniquo pretio judaeis sicariis, idoneam 
ad sacrilegum facinus perpatrandum occasionem 
captabant. Interea Arbuesius de periculis sibi im-
minentibus ab amicis admonitus, illis respondit, se 
parum sollicitum, quidjudaica perfidia in caput su-
um machinaretur, Dei tantum et catholicae religio-



50 m-

nis obsequium prae oculis semper habuisse; si au-
tem divinaç bonitatis beneficio infidelium odio im-
molandus esset, Jesum crucifixum deprecabatur, ut 
se ex pravo sacerdote, qualis erat, in optimum mar-
tyrem, qualem esse desiderabat, transmutaret. Jam 
sicarii, postquam magnam auri summám simul par-
titiessent, ecclesiam metropolitanam Caesaraugusta-
nam, veluti impietatis suae theatrum, elegerant. Pe-
trus siquidem per noctes singulas assurgens una 
cum canonicis fratribus ad matutinum officium de 
more persolvendum illuc conveniebat. Quadam igi-
tur nocte structis clam insidiis sicarii, et a nemine 
observati, in eadem ecclesia se abdiderunt, paulo 
ante quam Arbuesius adesset; qui eo advenit cano-
nicali indutus habitu, ut sacris matutinis laudibus 
interesset. Vix autem ante arae maximae transennas 
in genua ad orandum procubuisset, eoque temporis 
momento, quo in cboro canebatur versiculus: Qua-
draginta annis proximus fui generationi huic . . . . 
scelerati judaei, tamquam exprobrationem vindica-
turi, qua in illo cantu majorum suorum pertinacia 
arguebatur, ex insidiis prodiere beatumque virum, 
inter multos, quos intentant ictus, lethifero vulnere 
ad guttur confodiunt. Decidit super pavimentum 
Petrus in has voces erumpens : laudatus sit Jesus 
Christus, quia morior propter ejus sanctam fidem. 
Detestabili scelere expleto sicarii fugam capere baud 
poterant, nisi aliqui socii, qui ad ferendas suppetias 
parati aderant, auxilium praebuissent. 

Ad horum strepitus accurrunt e choro canonici, 
inveniuntque Arbuesium humijacentem et sanguine 
madidum, quem brachiis attollentes effusis prae ni-
mio dolore lacrimis, domum suam reducunt. Ibi per 
biduum, quo supervixit Petrus, modo Deum pro in-
terfectoribus exorabat, modo amicos solabatur, assi-
due in divinam bonitatem laudes precesque funde-
bat. Dein Ecclesiae sacramentis refectus, fidei et ca-
ritatis actus indesinenter eliciens, ad martyrii coro-
nam evolavit die XVII. septembris anni 1485. 

Nobile post funus, quod archiepiscopus Caesar-
augustanus omnesque civitatis ordines cohonesta-
runt, Arbuesii corpus eo loco in quo perfossus cor-
ruerat inhumarunt. At cruor a sicariis effusus et ca-
nonicorum cura ad loci sacri reconciliationem pro-
tinus in pavimento diligenter abstersus et exsicca-
tus, ita post humatas Petri exuvias, ibi conferta in-
spectante multitudine, effervescere ac decurrere coe-
pit, ac si e vivo corpore proflueret, ut multis in eo 
tioctis linteaminibus et sudariis fuerit compescen-
dus. Quae res mirum in modum extulit Arbuesii 

sanctitatis opiuionem, quae jampridem alte insede-
rat hominum animis, ejusque cultum, praesertim 
aliis atque aliis in dies accedentibus prodigiis, sum-
mopere excitavit. Cultus porro hie frequentissimo 
populorum concursu quotidie auctus, ecclesiastica 
munitus auctoritate, amplissimo roboratus Caesar-
augustanae civitatis decreto, summis curis et im-
pensis catholicorum regum splendidior factus adeo 
constanter invaluit, ut die 23. martii anni 1652 sa-
cra congregatio sanctae Romanae Ecclesiae cardi-
nalium legitimis tuendis ritibus praepositorum, In-
nocentio X. summo pontifice approbante, edixerit: 
constare dicto servo Dei cultum exhibitum fuisse et 
ad praesens exliiberi, et comprehendi inter casus 
exceptos a decretis sacrae inquisitionis, et proinde 
praefatis decretis nequaquam contrarium esse, et 
posse ad ulteriora procedi. 

Interim saepe instantibus Carolo V. Philippo 
III. Philippo IV. Hispaniarum regibus et canonicis 
metropolitanae ecclesiae Caesaraugustanae, auctori-
tate apostolica iu pluribus Hispanicis dioecesibus 
conditi fuere processus, qui a tribus delegatis judi-
cibus saci-ae Rotae auditoribus, Joanne baptista Coc-
cino, Alphonso Manzanedo et Jacobo Cavelerio, ve-
teri servata disciplina, ad examen vocati sunt. Dein 
exhibita ab iisdem auditoribus accuratissima exami-
nis relatione, sacrorum rituum congregatio in gene-
rali conventu die 12. decembris anni 1661 coram 
Alexandro VII. summo pontifice collecto sancivit: 
Sanctissimus, praevia discussione, de fratrum consi-
lio censtiit constare de martyrio, et de causa marty-
rii, ac proinde ad ulteriora procedendum esse, nempe 
ad discussionem miraculorum. 

Hac instituta miraculorum disquisitione, sacra 
rituum congregatio die 17.januarii anni 1663 coram 
eodem summo pontifice habita censuit: constare de 
miraculo effervescentiae et multiplicationis sangui-
nis, qui semel atque iterum secunda et duodecima 
post inflicta in Dei servum vulnera e lateritio Ec-
clesiae solo eruperat. 

Insuper die 25. septembris ejusdem anni ex al-
tero generali coetu coram eodem summo pontifice 
advocato decretum prodiit: constare de tertio et 
sexto miraculo, nempe de tertio instantaneae sana-
tionis Mariae de Ciria ab ore torvo, et sexto pariter 
instantaneae sanationis Elisabeth de Andrea ab ul-
cere cancri in ore. 

Hisce peractis ipsis in comitiis facta per reve-
rendissimum cardinalem Chisium distincta relatione 
super vita, virtutibus, martyrio, causaillius, prodigio 
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effervesceiitiae et multiplicationis sanguinis, ac supradictis 
miraculis, ac etiam recensitis actis et gestis in dicta causa, 
sacra eadem congregatio censuit quandocumque tuto devi-
niri posse ad solemnem canonizationem Petri Arbuesii juxta 
ritum sanctae Romanae Ecclesiae, et sacrorum canonum dis-
positionem. 

Interea licet martyris hujus cultus a Sede apostolica 
fuisset confirmatus, tarnen ut ei quodammodo novus splendor 
accederet, antequam ad canonizationis actum deveniretur, 
idem summus pontifex per litteras apostolicas in forma bre-
vis die 17. április 1664 datas mandavit, ut beatificationis 
solemnia celebrarentur ; quae in basilica Vaticana die 27. 
április elegantiori pompa et ornatu peracta sunt. 

Hoc in statu diu permansit nobilissima Petri Arbuesii 
causa, neque veteri servata forma, in amplissimo patrum 
cardinalium concilio decretoriam summi pontificis umquam 
excepit sententiam. Cum vero judaei nostris hisce tempori-
bus massonicae impietatis sectatoribus ephemeridum ac pe-
cuniarum ope plurimum faveant, ut Ecclesiam catholicam 
facilius ad extremam, si fieri posset, perniciem adducant, ita 
ab investigabili divinae sapientiae consilio statutum est, ut 
adversus judaeorum molimina Arbuesius e superum sedibus 
eertamen initurus advolet. 

Quapropter Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa 
IX. archiepiscopi et canonicorum metropolitanae ecclesiae 
Caesaraugustanae fervidissimas excipiens preces statuit, ut 
quemadmodum ad tramites veteris juris actum fuit de XXVI. 
martyribus Japonensibus, ita praesens causa in eodem ex-
peditionis limite constituta suam decretoriam subeat senten-
tiam. Propterea audita sententia pro veritate R. P. D. Petri 
Minetti sanctae fidei promotoris loco consistorii ad consilium 
coegit reverendissimos patres cardinales sacris tuendis riti-
bus praepositos in aedibus Vaticanis octavo idus decembris 
anni MDCCCLXIV, in quo per reverendissimum cardinalem 
Carolum Sacconi causae relatorem proposito dubio : „an tuto 
procedi possit ad solemnem beati Petri de Arbues canoniza-
tionem ?" omnes patres cardinales affirmativum protulere re-
sponsum. 

Quare Sanctissimus Dominus divini spiritus illustra-
tione edoctus récurrente feria V. post dominicam sexage-
simae in magna palatii Vaticani aula solium conscendens ad 
se accivit reverendissimum cardinalem Constantinum Pa-
trizi episcopum Portuensem et sanctae Rufinae, sacrorum ri-
tuum congregationi praefectum, atque reverendissimum car-
dinalem Carolum Sacconi causae relatorem una cum R. P. 
D. Petro Minetti sanctae fidei Promotore, nec non Dominico 
Bartolini ejusdem sacrorum rituum congregationis secretario 
acta haec exarante, iisdemque adstantibus edixit „tuto pro-
cedi posse ad solemnem beati Petri de Arbues canonizatio-
nem; mandavitque, u tad id praestandum litterae apostolicae 
sub plumbo expédirentur. Quod ut quam citissime optatissi-
mam pertingat metam, archiepiscopus et canonicorum colle-
gium Ecclesiae metropolitanae Caesaraugustanae etiam at-
que etiam efflagitant. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, jul. 15-én. A napokban a capacitationak egy 

különös nemével találkozunk, és pedig egy, magát liberális-
nak nevező lapban — a Honban ! A capacitatio szószerint 
igy hangzik : „imádkozzanak, hogy ne legyenek erősebbek 
soha, mert bizony mondom, akkor nem fognak kiméltetni a 
bőszült nép által. Emlékezzenek a franczia forradalomra s 
legyen eszük belőle okulni, még nem késő." 

Ugy látszik, nem ok nélkül keresztelte a vox populi a 
,Hon' embereit ,tigriseknek/ mert ime, vért szomjúhoznak ! 
A véleménytürelemnek az egy igen fényes próbája ! Vagy 
azt fogjátok cselekedni — ugy mondatik — amit mi akarunk, 
vagy pedig meg fogtok gyilkoltatni, valamint a franczia 
papság is lemészároltatott annak idejében az emberi nem 
szörnyei által. — Nem hihetjük ugyan, hogy az isteni gond-
viselés szegény s annyira hányatott hazánkra egy pár esze-
lősködő kedvéért hasonló sorsot mért volna, és ezt annál 
kevesbbé, minthogy Pest nem Paris, és Magyarország nem 
Francziaország ; — de még azon esetre is, ha Isten keze 
valójában oly nehezen sújtaná drága hazánkat, meg vagyunk 
győződve, hogy a magyar kath. clerus 7Öme Isten kegyel-
mével hasoneredetünek fogna mutatkozni dicső franczia 
testvéreivel, és valamint ezek, ugy ő is hivatásának teljes 
öntudatában készségesen pecsételendi az igazságot saját 
szive vérével, és az igazságnak esve áldozatul, önökhöz 
Tertulliánnak ama szavait intézendik : „cruciate, torquete, 
atterite nos, probatio est enim innocentiae nostrae iniquitas 
vestra." — Nem kételkedünk ugyan, hogy önök mellett, kik 
Danton, Robespierre, Marrat, Hebert szerepeire vállalkoznak, 
nem fognak hiányozni a Grobel-ek,Gregoire-ok,Talleyrand-ok, 
Sieys-ek sem ! Mert vannak emberek, kik mit sem tanulnak 
soha, főkép azért, mert nem akarnak tanulni, és az ilyen 
emberekkel aztán nehéz boldogulni. — Ugy látszik, az em-
iitett czikkiró is ezek közé tartozik, ki a népek boldogsá-
gát előmozdítandó, a párisi aux Carmes klastrom pirosló 
falain — ahol annyi püspök és pap gyilkoltatott le, tanul-
mányozta a történelmet, és a vérnek még látható nyomai 
keltették gyengéd tigris-szivében azon philantropicus érzel-
meket, melyeket a napokban a magyar papság előtt kitárni 
jónak látott. És ugy látszik, hogy csak a gyilkosok, hóhé-
rok történetét tanulmányozta és nem egyszersmind a hősök-
éit is ; — és nem vette észre, hogy azon korszak, melynek 
netaláni előidézésével a magyar clerust ijesztgetni szüksé-
gesnek tartotta, a franczia clerusnak — fénykorszaka volt. 
Figyelmeztetjük tehát Csernátoni urat, hogy a franczia pap-
ság az egyháziaknak az egyház megsemmisitésére készített 
polgári alkotmányát egyszerűen visszautasította, és a köve-
telt esküt szilárdan megtagadta; 138 püspök között csak 
négy áruló találkozott, a történet megőrizte az utókor meg-
vetésének becstelen neveiket, melyek a következők : Talley-
rand-Périgord, Lomenie, Farente és Savines. Az alrendü pap-
ság kőszál gyanánt támogatta a püspöki kart, és 50,000-re 
tétetik azok száma, kik a polgári esküt állhatatosan megta-
gadták, mások, kik azt félelemből vagy más okból letették, 
föltételesen esküdtek, amennyiben t. i. ezen eskü nem ellen-
keznék vallásukkal ; mások ismét letett esküjöket bűnbá-
nattal visszavonták. A történelem följegyezte e tényeket, 
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hogy az emberek és népek netalán más kárán okuljanak ; a 
történelem itélt is már ezen tények fölött, hogy váljon a 
franczia forradalomnak emiitett nemes áldozatai, vagy pedig 
ezek vérszomjuhozó, embertelen hóhérjai szerették-e inkább 
a hazát ! ítélni fog a magyarnak nemes érzete is Csernáto-
nynak kivülröl,a páholyokból ide becsempészett, eszeveszett 
dühösködései fölött is. T... i. 

PEST, jul. 16-án. Habár későbben, Fábry Ignácz 
kassai püspök temetéséről kötelességünk megemlékezni. Nem 
is annyira a temetés az, amiről itten szólhatunk, mint in-
kább a fiúi tisztelet és kegyelet, mely a meghalt főpásztor-
nak,atyának koporsója mellett a papság, a hivek,és Kassa vá-
rosának minden osztályú s felekezetű lakosainál nyilatko-
zott. A halott nem kiván semmit, csak azt, hogy földbe té-
tessék, nehogy ártson azoknak, kikre égi s földi áldást hin-
tett egész életében : de a fiúi tisztelet többet akar az egy-
szerű eltakarításnál. 

A halál nem volt meglepő ; 1859-től óta, mikor a bol-
dogultat az első szélhűdés érte,mindenki,magát a halottat sem 
véve ki, el volt reá készülve. Az első csapásból felüdült, ha-
bár nem egészen, mert lábai megnehezültek, teste az erőt 
tetemes részben mindig nélkülözte, emlékező tehetsége meg-
fogyva maradott, s akadozott beszédje az első szélhüdésnek 
nyomait mindig mutatta, s hogy teljesen ki nem gyógyult, 
bizonyította. 

Ily egészségtelenségi állapotban az uj csapás mindig 
félelemnek tárgya volt, s örült a papság, örültek a hivek, 
ha hónapról hónapra, hétről hétre a püspöknél semmi 
egészségi változásról nem hallottak. 

Amit az ember csapásnak nevezett, Fábry Ignácz, mint 
Lellis Camillus, azt az Isten kitűnő kegyességének tekin-
ette, aki őt inti, hogy készen álljon az örökkévalóságra. 
Mindig ajtatos, mindig jámbor keresztény volt ; de az utolsó 
években emez erényeket különös figyelemmel és szorgalom-
mal művelte, ajtatosságait, u. m. a szentmise, breviárium, ol-
vasó, gyónás ugy végezte, mintha minden cselekedet ezek-
ből épen utókó volna életében. A lelkismeret vizsgálása, a 
bűnbánat és szeretetnek felgerjesztése nemcsak mindennapi, 
hanem minden órai, sőt negyedórai ajtatossága volt. „Estote 
parati," ez volt Fábry Ignácz keresztény lelkének állapota 
különösen az utolsó 8 év alatt. 

E lelki hangulatban, eme legszebb erények cselekvé-
nyei között, lelki nyugodtsága szilárdabb, lelki derültsége 
vidámabb volt; a halálról! elmélkedés ő nála épen azt eredmé-
nyezte, amit az ily elmélkedésből sz . Jeromos jósolt : csendes, 
vidám, gyermekdeden örömteljes lelket. 

A további csapások nem hiányoztak, 1865-ben uj szél-
hűdés érte, szeme világát, szólási tehetségét elvette ; ismét 
uj csapás, s egész jobb oldala dermedt, mozdulatlan lett. 

Igy feküdt ő,mint a beteg gyermek, panasz, nyugtalan-
ság nélkül, s akiket nem oktathatott szóval, oktatta béketü-
résével a szomorú helyzetben. Lectus aegritudinis palestra 
virtutis. Agyáról másfél évig fel nem kelt, népeit példájával 
sem buzdíthatta ; de buzdította béketürésének, Istennek 
egészen átadott lelkének jó hírével az egész megyében. 
Christi bonus odor sumus ; nyugodtságának, türelmének jó 
hire sokra buzdított mindenkit. 

Amint szemevilágát veszté, ngys s főt. Arossy József 
olvasó kanonokot, később nagyprépostot a püspöki jogható-
ság minden teendőivel megbizta; igy a megyei kormányzás-
ban semmi fönakadás nem volt. A fontosabbak a beteggel 
közöltettek, parancsolatja kikéretett, vagy legalább beegye-
zése; mert érzékeit veszitve, a hallási érzéket mindvégig 
megtartotta. 

Szeretet volt, mely őtet környezte, mig egészséges vala, 
— miután beteg és szenvedő lett, a szeretet fájdalmas rész-
vétté, könyörületté változott iránta. A fájó, a könyörületes 
szeretet mindig erősebb az örömben uszó szeretetnél : igy 
tehát mondhatni, hogy Fábry Ignácz püspök átalában, kivé-
tel nélkül, mindnyájok szeretetében halt meg. 

Az Isten szerette, aki többszörös látogatásaival őt az 
örökkévalóság közelségére figyelmeztette, a szenvedések-
kel pedig az örökkévalóság örömeire előkészítette, érdemessé 
tette. Configuratus imagini filii Dei, tentatus et probatus, 
dura subivit certamina, gloriam victoriae adeptus ; az embe-
rek, — papjai,hivei minden osztály, minden felekezet, szeret-
ték, mert igen sokakkal jót, senkivel roszat nem tett, jámbor 
szándékairól, jó akaratáról, szolgálati készségéről, buzgal-
máról mindenki meg volt győződve. 

Utólsó két nap előtti néhány napok reája igen fájdal-
masak lehettek. Ezek voltak az élet e's halál tusakodásának, 
birkózásának napjai, melyek elmúlván, a halál győzvén, az 
utólsó két napon át nyugodtan fekvő betegnek életét lassan 
lassan szivta, nyelte, mig ugyszólva, észrevétlenül kioltotta. 

Gyónt, áldozott betegségében sokszor; a halotti szent-
ségeket felvette ; nehezedvén rajta a szenvedés, a káptalani 
tagok ordinem commendationis animae elmondták mellette. 

Neki lehetett mondani, az imádkozó lélek és sziv leg-
forróbb vágyával : „proficiscere anima Christiana de hoc 
mundo — hodie sit in pace locus tuus, et habitatio tua in 
sancta Sion/ ; 

Az Isten szent malasztjaival, vigasztalásaival lelkében 
ellátva, adott az Isten neki őrzöangyalt is e földön, a kápta-
lani nagyprépostban, aki minden nap többször meglátogat-
ván a beteget, soha nem hagyta el anélkül, hogy vele, habár 
legrövidebben is, ne imádkozott volna. Ezt tette a püspök 
gyóntató atyja is, a papneveldei lelkiigazgató. Ez is az Is-
ten nagy kegyelme, mely nélkül elveszhetünk, hogy legyen 
emberünk, aki fáradt, vagy zavart elménket az örökkévaló-
ságra figyelmeztesse, felemelje, ajtatos gondolattal, mint leg-
szükségesebb lelki táppal, ellása. A beteg, de kivált élte 
utólsó napjaiban nemcsak az Isten, hanem az emberek könyö-
rületességére is van átadva, amely könyörületesség nem for-
dítja el a szenvedőnek figyelmét az örök bírótól hogy a ha-
lál által készületlenül majd a biró elé dobassék, hanem a bí-
róra figyelmezteti, s imádsággal, bűnbánat, szeretet, teljes, 
önátadásig menő engedelmességgel engesztelni törekszik. 
Sz. Ágoston is a bűnbánati zsoltárokat imádkozta halálos 
óráján. Es ha ki van engesztelve a biró, szükséges a malaszt 
a nagy tusára ; bűnbánó, szerető, alázatos lélek kapja a leg-
több malasztot. Boldogság az előre kiengesztelt bíróhoz, a 
bírónak adományaival dúsan ellátva, közeledni, előtte meg-
jelenni. 

Boldog beteg, boldog halandó, aki ily gondos és igaz 
barátot talál halála napjaiban, mint Fábry Ignácznak volt; 
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az ily barátság valóban,mint sz. Ambrus mondja, medicamen-
tum aeternitatis. 

Mindezek csak azt mutatják, hogy Fábry Ignácz, amily 
jó keresztény volt, oly boldog halállal, in osculo Domini mult 
ki e világból; élete épületes volt, halálabuzditás a ker. jám-
borságra, s ily halált inkább magasztalni lehet, semmint 
siratni. 

A temetés csak az iránta táplált szeretetnek nyilatko-
zata volt. 

A test egy hétig tartatott köztiszteletre kitéve, a püs-
pöki laknak gyász kápolnává átalakitott nagy teremében. 
A hivek szakadatlanul jártak a halott testhez, s térden állva 
imádkoztak. 

„Moriatur anima mea morte justorum," ez volt a láto-
gatók imája. 

A temetés, és a gyász isteni-tisztelet elvégzésére nm. 
s főt. Bartakovics Béla egri érsek ajánlkozott, a gloriosumra 
m. s. ft. Máriássy Gábor egri főmegyei olvasó kanonok s fel-
szentelt püspök volt megkérve, miután a m. s ft. csanádi 
püspök ur, aki e tisztre oly nagy készséggel ajánlkozott, e 
e napokban Romában volt. A gyászbeszéd elmondására e la-
pok szerkesztője volt a ft. káptalantól meghiva. 

A temetés, és az ünnepélyes halottias szertartások egy 
s ugyanazon napra, julius l-re, voltak kitűzve. 

Az egri érsek ő nméltósága, nemcsak mint tartományi 
érsek, de mint barátja, s a megholt erényeinek kegyelője,vé-
gezte a temetést ; ő levén,aki Fábryt püspöknek kérte a kas-
sai megyének, ő szentelte fel püspökké, ő volt papsága jubile-
umján a misénél manuductor,ő kisérte az örökkévalóságba is. 

Istentől áldott élet, az egri érsek élete. Kortársai már 
mind az örökkévalóságban; ő temette aprimást, ő az utolsó 
két kalocsai érseket, Kunszt és Lonovics Józsefet ; s akik-
kel együtt 1865-ben Fábryt a jubiláris misére vezette, azok-
kal együtt őt el is temette, t. i. nm. s főt. Kollárcsik István 
rózsnyói és m. s ft. Gaganecz József eperjesi püspökkel. 

E főpapokon kivül, a rozsnyói káptalanból két, az eper-
jesiből egy kanonok jött a temetésre. A megyei papság nagy 
számmal gyűlt össze, közel 200-an, ha nem többen. 

Julius l én hétfőn volt a temetés. 
Reggel 8 órakor a püspöki lak kapujában történt a be-

szentelés; a növendékpapok jelesen énekeltek ; a menet az 
egész nagyutczán körben vonult át, amint ezt a városi ha-
tóság a ft. káptalantól könyörögte. 

A város több házairól fekete zászló lengett, valamint 
a székesegyház magas tornyáról ; az erkélyek, az ablakok, 
a boltok ajtai nézőkkel lepvék valának. Az elemi, a közép-
iskola tanonczai, az akadémiai ifjúság, a czéhek, a lövölde 
tagjai gyászba vont zászlóikkal, a kispapok, a papság, a pré-
postok, az apátok, a kanonokok, a püspökök, a városi ható-
ság, a megye tisztviselői közöl néhányan, a női sereg me-
netben előzte vagy kisérte a koporsót, mely az esperesek 
és plébánosok által karon vitetett. Katholikusok, protestán-
sok közöl mind a két felekezet, a ruthének, papjaikkal 
együtt, a zsidók, a katonaság vett részt a temetési menetben> 
s tódult a tágas székesegyházba. Közel háromnegyed tizre 
volt, mikor a székesegyházba a körmenet beérkezett. 

Kezdődött azonnal a gyászmise, melyet nm. s főt. 
Bartakovics Béla egri érsek énekelt. A karnagy, ilyr alka-

lommal igen szokatlanul hosszú requiem-dal-müvet alkalma-
zott. A feloldozásokat m. s ft. Máriássy Gábor püspök kezdte, 
folytatta három apát, végezte az érsek. 

Féltizenkettő volt, mikor az egyházi szónok a szó-
székre lépett,— majdnem félegy volt,mikor lelépett. A testek 
szintúgy mint az elmék fáradtak valának már; de a székes-
egyház terének minden részét tömötten elfoglaló népsokaság 
kegyesen és figyelmesen hallgatta végig, a rögtöni szükség-
ből rövidebbre vont gyászbeszédet. A szónok a megholtnak 
életéből keveset hozott fel, mert azok előtt szónokolt, akik 
inkább valának hivatva arra, hogy a megholtnak éle-
tét a szónok előtt elmondják ; beszédét tehát azon igazsá-
gokra fordította, melyeket egy igaz vallásosságu keresz-
ténynek, egy egyházias papnak, egy munkás püspöknek, 
szóval Fábry Ignácznak halála üdvösségünkre hoz emlé-
kezetünkbe. 

Egy püspöknek holt testénél, az összegyűlt papság 
és az annyira vegyres hallgatóság előtt igen nagy, igen 
sok igazságot el lehet, sőt el is kell mondani, amelyekre 
egyes embernek életében alig szokott kétszer adatni alka-
lom. A szónok igyekezett megfelelni a kedvező alkalomnak, 
szolgálni az annyira vegyes hallgatóságból mindenkinek 
épen azt, amire őt e halál, e temetés figyelmeztette ; ez volt 
ilyenkor a szónok szigorú kötelessége, ha nemcsak a halot-
tat, hanem a temetést rendező ft. káptalant is meg akarta 
tisztelni. „Doctrina mea non est mea,sed qui misit me, patris" 
tartva szeme előtt, igyekezett mindenkinek szolgálni a hall-
gatóság közöl. Kemény az igazság, de csak az előtt, aki azt 
nem szereti ; keserű az igazság, de csak az előtt, aki attól 
fut. Quae audivimus, non possumus non loqui. íratott egy 
lapban, hogy félreértések a beszédre nézve nem hiányoztak : 
mi mondanók, hogy azok igen jó értések valának, és azért 
szülték e hatást. Az igazság szokott kedvesen és nem kedve-
sen hatni, — csakhogy hatott, ez az ő hivatása. Vagy épit 
vagy bont, vagy tisztit vagy felzavar, vagy békit vagy há-
borít, — erre van az igazság. 

A t. olvasók majd fogják az egészet olvashatni egy 
mellékletben lapunkhoz,amint időnk engedni fogja legköze-
lebb. Eddig kinyomatva nem volt. 

A gyászbeszéd után a sírboltba kisértetett a koporsó s 
ott beszenteltetett. A boldogult a közönséges sírkertben 
akart temetkezni ; de a ft. káptalan fiúi tiszteletből felha-
talmazva érezte magát a végrendelkező ezen óhajtásától elál-
lani, s a püspököt azon székesegyház sírboltjába tenni az 
örök nyugalomra, mely székesegyház az ő diszét, az ő ujabb 
fényét egészen Fábry püspöknek köszöni. 

A gloriosum m. s ft. Máriássy Gábor püspök által tar-
tatott, háromnegyed kettőre a temetési szertartások bevé-
geztettek. 

A temető érsek ö nagyméltósága a vendégekkel 
együtt másnap eltávozott, útját Pest felé Nagy-Váradon át 
veendő, hol a m. s főt. szatmári püspökkel találkozott, s a 
nagyváradi püspök ő nagyméltóságával Pestre érkezett. 

Fábry Ignácz végrendelete méltó vott áldott jó nevé-
hez, méltó egy paphoz, egy püspökliez, aki holtáig, de annál-
inkább halála esetére az egyháznak halálos bűn alatt, tehát 
az üdvösség elvesztése alatt kötelező canonjait megtartja. 
Impium testamentum ignominia nominis, dedecus dignitatis, 



impietatis memóriám pariens; impium pedig a végrendelet,ha 
világi czélokra hagyatik a meggazdálkodott összeg. 

Hálátlanság az egyház iránt, aki dúsan javadalmazta, 
hálátlansággal fizettetik vissza a rokonoktól, aki megcsor-
bitva a szent czélokat, megcsalva a mindig szűkölködő, min-
dig ügyefogyott egyház várakozását, rokonainak gazdagítá-
sára fordítja az egyházi javadalom jövedelmét. 

A rokonok . . . . ingratissimum genus mortalium a pa-
poknál,—pióczák,melyek annál többet szívnak,minél jobban 
kedvezesz nekik, vagy minél dúsabbakká tetted őket. Cum 
factor rerum — privasset semine clerum, — ad satanae Vo-
tum — successit túrba nepotum ; — tehát tentatio diaboli, 
amelyben sokan elvesznek. 

Fábry semmit sem hagyott profán czélokra, még egy 
fillért sem. 

1) „In cemeterio publico, inter fideles, igy irta ő maga 
1861-ben, quorum saluti spirituali deservivi, cupio tumulari. 

2) Funebrales apparatus ven. capitulum disponat, se-
cundum justam et moderatam congruentiam, evitatis super-
fluis expensis. 3) 4) Az udvari papoknak és házi szolgáknak 
egy évi dij fizettessék ki. 5) 6) Az uradalmi tiszteknek és 
szolgáknak szinte. 7) Singulis in dominio episcopali et abba-
tiali (szent Jób) catholicis ecclesiis 100 fi. a. v. in sacram 
supellectilem expendendi,casulae autem et alia apparamenta, 
si quae extra capellam reperientur, nec non libelli preca-
torii in dioecesi mea distribuantur. 8) Vestes albae et reve-
rendae obtingant egentioribus ecclesiasticis. 9) Krajnyik Má-
riának, egykori leghívebb barátja özvegy leányának, 500 fr. 
és hat személyre szolgáló asztali ezüst készlet. 10) Pro sur-
domutorum instituto Vaciensi 200 fi., totidem pro caecorum 
institute Vaciensi (talán Pestinensi ?) 100 flnos pro Ameri-
cae septemtrionalis missionibus, 100 fl. pro Africanis, 100 fi. 
pro juvamine catholicorum orientalium, 100 fl. pro societate 
s. Ladislai. 12) Quidquid supermanserit in 10 partes aequa-
les dividatur; a) cedet ecclesiae cathedrali Cassoviensi, 
in quam quidquid vita comité impendi, id pro erogato citra 
compensationem aut imputationem habeatur. — b) '/io c a s " 
sae auxiliari parochorum dioec. Cassoviensis, decimae cas-
sae communium ejusdem dioecesis necessitatum. c) 1 / ,0 in 
'('g-is seminario Cassoviensi, 1t3 fundo emeritorum. d) 1 / l 0 

cassae convertitarum. e) '/10 in 1!a cassae ludimagistrorum 
ruralium, in J/2 cassae stipendium pauperibus bonae spei sco-
laribus, per ordinarium Cassoviensem addicendarum. f) i / l 0 

dividatur inter Cassoviense pauperum, item orphanorum, ac 
infirmoruin institutum locale, denique xenodochium S. A. Uj-
helyiense. 

Két pontban rokonairól rendelkezik, kik elég számo-
sak levén, kevésben fognak részesülni, a hagyaték által 
egyik sem fog gazdagodni, mindnyájan inkább a szeretet em-
lékét fogják kapni, semmint csak távolról is valami gazdag-
ságot. Segitség lesz reájok nézve a kis hagyaték is, és épen 
azért pietas, mivel segitség; amiben a boldogult oly gondos 
volt, hogy például egyiknek,aki kézmives legény, a részletét 
ki nem fizetendőnek rendelte, mig csak jeleit nem adja, hogy 
a pénzt el nem fecsérli. Kevesenkint a szükségben segitette 
őket, most utoljára tette. Az utólsó pontban a végrendelet 
végrehajtóiról szól ; kik közöl az egyiknek, aki hü szolgája 

volt, egy tizedrésznek két, a másiknak, aki a káptalanból 
van, egy harmadát hagyományozza. 

Van egy melléklet is a végrendelethez, melyben 
ir ja: „in 12 §-o ita modifico, ut primae partis decimae duae 
solum tertialitates cédant cathedrali ecclesiae, una autem ter-
tia obtingat conventui monialium s. Ursulae Cassoviensi. 

Van egy utasítás is a végrendelet végrehajtására. 
Végre igy zárja be a végrondeletet : „Ceterum omni-

bus benefactoribus meis gratitudinem piis precibus et votis 
propensissimis demonstrandam ex animo profiteor. Sí quos 
umquam offendi, sí quibus defui, aut injuriam attuli,a cunctis 
per misericordiam Dei, qui dimittentibus dimittit, veniam 
supliciter exoro, quam vicissim tribuo ex toto corde, et irre-
stricte omnibus,qui forsali quando male mihi voluissent. Omni-
bus autem, cum quibus mihi officii correlatio fuit, firmám in 
religionis verae, sanctae et solius salvificae Romanae catholi-
cae professione zelosa, in qua justifia Christiana perseveran-
tiam, omnigenamque gratiam et benedictionem divinam ex 
animo precor. — Obitum meum peto reverendissimo ordi-
nariatui Csanadiensi notum reddi, quia cum dioecesi Csanád 
communionem suffragiorum foveo." 

MISSIÓ. (Vége.) A szél elfújta a gyertyákat, és a szent 
ostyát is elfujással fenyegette. A vad emberek észreveszik, 
felugranak, a ponyvát újra leszegezik, ruháikat levetve, rá-
teritik a ponyvára, hogy védjék az oltárt. E látványra szivem 
tágul, és könyek áztatják szemeimet. Jönnek az áldozáshoz, 
megmerevedett tagokkal, hanem az isteni szeretet által fel-
hevült szivekkel. Itt alant feláldozó szeretőtöknek csak ke-
vés tanuja volt, de ott fönt az angyalok az élet könyvébe 
irták. — Szóljak e szegény kápolnáink még szegényebb ol-
tárairól ? Papjaink közöl sokan éveken át egy casulát hasz-
nálnak, melyet utazó táskáikban visznek magokkal. Kely-
heink jobbára ónból készitvék. Többször történt, hogy mise 
alatt gyertya helyett zsiradékba mártott rongyszövétnek 
világított. Gertyatartóról beszélni sem akarok, örülvén, ha 
palaczkba beállíthatjuk faggyúgyertyáinkat. Es hogyan 
szerezzük a cultusra szükséges tárgyakat ? Templomot, ká-
polnát kell építeni, egy munkás naponkint 20 — 25 frankba 
kerül, mert a háború elvitte a munkásokat, a pénz becsben 
alább szállott. De bevégzem már is hosszura nyúlt levelemet. 
A mondottakból megértendik nyomorunkat. Jöjjenek segé-
lyünkre, a nyújtandó alamizsna arra szolgáland, hogy sza-
porodni fognak az Ur aklának juhai." Defuri, ap. helyettnök. 

Ha kath. országokban a gyermekek jó nevelése a hit 
megőrzésére főeszköz, ez nem kevésbé szükséges ott, hol a 
hitet még csak most kell beplántálni ; azért a küldérek 
egyik fö gondja tanodákat állítani. Defuri egy második le-
vélben erre vonatkozólag következőket ir : „Főelvünk ott, 
hol templom van, iskolát is nyitni. És valóban, mit tudnánk 
tenni enélkül ? Hogy fognók polgáriasithatni egyébkint eme 
vad népségeket ? Vannak bizonyos számú tanodáink, néme-
lyek virágzók, mások kezdetleges állapotban, segélyre min-
annyian szorulnak. Vannak Kansasban a község költségén 
tartott itkolák. Az állam alkotmánya egyenlőséget hirdet-
vén, ezekből a katholikusokat ki nem zárja, — de küldhet-
jük-e ide jó lelkismerettel hiveink gyermekeit? Az állam 
minden vallást elismervén, épen azért a nyilvános tanodák-



ból minden vallási oktatást kizár. íme tehát a gyermekek 
Isten felőli tudatlanságban neveltetnének fel, a legszüksége-
sebb ismereteket nélkülöznék. Es a vallási közömbösség 
nem egyedüli veszélye eme tanodáknak. Daczára a tilalom-
nak, vallásról nem szólani a tanodában, a tanitók a kath. 
hit ellenségeinek mutatják magokat, melyet gyaláznak, az 
egyházat rágalmazván, kigúnyolván. Hogyan fog ellenállni 
a gyermek hite eme megtámadásainak ? Végre a gyermekek-
nek némi különbség nélküli összevegyitése sok bajnak szü-
lőoka. Igy tehát a gyermekek hit és erkölcsbeli érdekeik 
egyiránt javasolják ezen iskolák mellőzését. Itt égető szük-
ség van, melyen segiteni kell ; azonban pénzforrásaink elég-
telenek. Mi katholikusok t. i. az államtanodák fentartására 
is adózni köteleztetünk, azért tehát újra könyöradománya-
ikra szorulunk uraim. Apóst, helyettnökségünkben a car-
melitáknak három tanodájuk van 250 tanonczczal. A szür-
kenénikéknek is három intézetök van, egy tápintézet 70 
növendékkel, kik között csak 12 katholikus, a többi protes-
táns, mindamellett a lelki gyakorlatok itt ugy végeztetnek, 
mintha mindannyian katholikusok volnának. Evenkint töb-
ben ezek közöl megtérnek, mások legalább a k. egyház irá-
nyábani előítéleteiktől szabadulnak. Van továbbá egy kül-
tanodájuk, hol a tanonczok csekély dijért taníttatnak. Végre 
egy ingyen iskolájok. A jónénikék ezen kivül egy kórodát 
25 ágygyal látnak el, és egy árvaházat 40 növendékkel. A 
szegény négerekről sem feledkeztek meg, kiknek számára 
külön iskola nyittatott. 

Timon, a bufFalói püspök nem rég ismertette meg a 
gonosz gyakorlatot, mely a javitó intézetekben letartóztatott 
kath. gyermekek elcsábítására volt gyakorlatban. Hasonlót 
jelent Dufouri a kansasi helyettnökségből, ami valóban ör-
dögi gonoszságra mutat. „A rablásra irányzott mód majd 
mindenütt ugyanaz. Valamely „szeretetteljes" személyiség 
a város legszegényebb részeibe jő, hívja a gyermekeket kö-
vetésre, czukrot, gyümölcsöt, stb. nyújtván nekik, ajánlja, 
hogy e nyalánkságokat szegény testvéreikkel megoszszák, 
és felszólítja őket, hogy ismét jöjjenek. De alig megy to-
vább, rendőrök elfogják őket koldulás és csavargás ürügye 
alatt. A hivatalos eljárás megkezdődik, a „szeretetteljes" 
személyiség vallomásra meghivatik, a gyermek ellen bizo-
nyít, és ez elitéltetik. Kérése, sirásjajgatása ellenére fegy-
házba vitetik. Itt mindentől, még nevétől is megfosztatik, 
hogy családjának még emléke se maradjon, s elfeledtessék 
vele, hogy katholikus. A szegény anya lelkében meghábo-
rodva, keresi mindenütt gyermekét, házról házra jár, de 
senki nem látta. Eljön véletlenül a fegyintézetbe, de itt sem 
látták. . . . Sir fájdalmában, gyanítván, hogy gyermeke más 
hitben neveltetik. Nem rég találkoztam az ily módon pro-
testánssá tett gyermekek egy csapatjával. Nyugotra száli-
tották, a gyarmatosoknál mint cselédeket alkalmazván. — 
íme mit mernek tenni akkor is, ha a gyermeknek anyja 
van, ki védené ? Mi történik még akkor, ha a szülők hitet-
lenek, s nem törődnek gyermekeikkel, vagy ha ezek árván 
maradnak ? Es ezek után nem szükséges-e, hogy a legna-
gyobb áldozatok árán is segélyt nyujtsunk, s megmentsük 
a lelkeket, melyeket tőlünk elrabolnak, és oly gyűlöletes 
módon elragadnak." 

ROMA, jul. 6. Az ünnepélyek egymást sürüen követ-
ték e napokban, úgyhogy sokszor nem tudtuk, merre irá-
nyozzuk lépteinket. A nyolczad alatt mindennap ünnepélyes 
isteni-tisztelet tartatott azon különböző helyeken, hol az 
apostolok fogva tartattak, szenvedtek, meghaltak. E hó 1-én 
sz. Pudentiana templomában volt az ist. tisztelet, mely 
Pudens senator házának romjain épült, ki családjával együtt 
sz. Péter által térittetett meg, és az apostolok fejedelmét 
Romába jövetele után házához fogadta. Ez volt az örök vá-
ros első plébániája, hol az első hivek kereszteltettek, honnét 
kiindultak a nyugot hithirdetöi. Kedden a Róta ülnökei a 
Santa Maria in via lata czimü egyházba siettek, mely szin-
tén gazdag drága emlékekben. E templom földalatti helyisé-
gében tartatott fogva sz. Pál apostol. Itt irta több levelét, és 
sz. Lukács társa az evangéliumot. A hivek itt szoktak vizet 
inni azon forrásból, melyet a hagyomány szerint sz. Pál nyi-
tott, s melynek vizéből keresztelte meg a megtérteket 
Szerdán az ajtatosság sz. Péternél in Vincoli tartatott. Itt 
őrzik azon lánczot, melyet az apostol-főnök Jeruzsálemben 
és Romában viselt, s melyek csodamódon egy lánczczá egye-
sültek. Csütörtökön egész nap a Mammertini börtönben jár t 
kelt a tömeg. Itt tartatott mindkét apostol fogva, és innét 
hurczoltattak halálra. Itt is forrást nyitottak csodálatos mó-
don, hogy megkereszteljék az ujonhivőket, a többek között 
a tömlöcz őreit Processust és Martinianust. Pénteken a. nyol-
czad napján sz. Péternél in Montorio mondatott a nagy mise. 
Este a bibornokok, és sok püspök látogatta a helyet, hol sz. 
Péter keresztre feszittetett, s Bramante csinos kis templo-
mában látszik a hely, hová a kereszt felállíttatott. Szomba-
ton a laterani sz. egyházban tartott ajtatosságon a pápa és 
a bibornokok is jelen voltak. A templom fényesen volt kivi-
lágítva, a misét a főtemplom czimét viselő bibornok mondta. 
Este Roma senatorai és conservatorai jöttek a város nevé-
ben tisztelendők a főoltár alatt őrzött fejeit az apostoloknak. 

Cousin Germana tiszteletére is a franczia templomban 
háromnapi ajtatosság volt. Első nap a tulli püspök, második 
napon Mermillod, az utolsón a roueni érsek szónokolt. Ezen 
ünnepélyek váltakoztak a nép-ünnepekkel. 

VEGYESEK 
A ,P. N.' (164-dik sz.) béketűrésre inti az emancipatio 

halogatása miatt nyugtalankodó, és hogy az emancipatio a 
bevándorlási törvény után fog kimondatni, azért haragos 
zsidó lapokat, biztosítván egy részről, hogy az emancipatio 
kétségtelenül be fog következni, de az országot a német 
elem szaporodása ellen védeni kell, melyet a zsidóság kép-
visel ; s hogy eme félelem pedig nem alaptalan, a zsidó be-
vándorlások száma mutatja. Igy például Pesten 1845-ben 
volt 10,000 zsidó,ma már az 50,000 et meghaladja ; Magyaror-
szágon volt 1851-ben Fényes Elek szerint 323,000 zsidó, 
1857-ben, mikor a biróság előtti egyenlőség kimondatott, 
volt 393,000 zsidó; 1862-ben, midőn fekvőbirtokot is vásá-
rolhattak, Hunfalvy szerint volt 413,000 zsidó. Akik meg-
gazdagodtak, azok közöl többen szépen kivándoroltak. Az^ 
ország haszna tehát az volt, hogy a szatócsok megszaporod-
tak, a szerencsések sok pénzzel visszamentek, ahonnan jöttek. 

Ep idején, épen korán, s igen alkalmilag megjelent 
Maistre gróf „Du Pape" miive, forditva a pesti középponti 
növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolájától. Midőn 
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a világ a pápaság 18-százados intézményének állandóságát 
bámulja, s a hivek Istennek müvét, a hitetlenek pedig valami 
megfoghatatlant látnak benne, akkor jelenik meg magyar 
hazánkban egy első rendű államférfinek örökbecsű könyve 
olyanoktól fordítva, kiknek irodalmi képessége, fordítási 
ügyessége, hazaszerte ismeretes, söt az eredeti feldolgozások 
is, amint ez a pályázatokból kitűnik, méltó dicséretet érde-
mel. Magyar kath. egyetemünk alapittatásának évfordulati 
ünnepén is ezidén Csathó Ferencz, erdélyi megyei növen-
dék két ily eredeti dolgozatu pályadijt nyert, egyiket 100, 
sikát 14 frt 64 kr. o. é. 

Megjelent a „Magyar Sión" juniusi füzete. Tartalma : 
Milkói püspökség, Knauz Nándortól, — Kalászat az 
erdélyi egyháztörténelem mezején, Vass Józseftől, — Ba-
kácskápolna Sión hegyén Esztergomban, Szántóffy Antal-
tól, — a pozsonyi káptalan kéziratai, Knauz Nándortól. A 
tárcza vegyes közleményeket, könyvismertetéseket és sze-
mélyzetieket tartalmaz. 

Az „Egyh. lapok" 3 dik füzetének tartalma : Horváth 
Czirilltől subvectivismus és objectivismus, — Répászky Jó-
zseftől, ker. művészeti tanulmányok, — Brunoni Pál, a bol-
gár unió, — lapszemle, versek, erdélyi kath. egyházról, ok • 
iratok, életleirás, könyvismertetés és vegyesek. 

Victor királyt az Isten erősen látogatja. Alig szavaz-
tatott meg 1855-ben az egyházi immunitás eltörlése a Sic-
cardi nevű törvény által, három napra meghal Victor fele-
sége ; megszavaztatik némely kolostorok eltörlése, meghal 
Victornak anyja ; megszavaztatik némely alapítványok 
elkobzása, meghal két fia. 1864 ben megszavaztatik in 
principio az egyház megrablása, meghal Victornak második 
neje, a dobos leánya Rosina, akit Victor mai napig gyászol. 
Az Isten csapása mindig az egyházra mért csapás nyomá-
ban jött. — Most ismét, Amadé fia arát választ, az ara 
kocsizni megy, a lovak megbokrosodnak, az ara csudálato-
san megmenekszik. Az esketés megtörténik, jönnek a temp-
lomból, Verasis gróf, Victornak titoknoka az uton összero-
gyik, meghal. Verasis volt, aki a házassági szerződést a 
polgári házasságban aláirta. A házassági első estélyről 
egészségesen tér haza Sonnaz gróf tábornok, lefekszik, 
reggel halva találják. Azon éjjel a herczegnő első kamara-
nője is rögtön halt. Sonnaz is egy tanú volt a polgári házas-
ságnál. — Nem elég. Sokat igért magának Victor, ha Hum-
bert fia Mathild austriai főherczegnöt nőül veendi. Közel volt 
a teljes beegyezés, Mathild gyászosan kimúl. — Esetleges-
ségeknek fogják ezeket mondani, de a hivő elme mélyebbre 
lát. Maledictus, qui contristat matrem; mater est Ecclesia. 
Az egyház üldözőinek nemzedéke ki szokott veszni. 

A nagy-szombati érseki fineveldében sz. Péter és sz 
Pál 18-százados ünnepén, a két nagy apostol vértanuságá-
nak dicsőítésére, a növendékek által egy bibliai tartalmú 
dalmű adatott elő, melynek szerzője Scharnbek János tanár 
ur. A dalmű rimes jambusokban folyik le, személyzete Jákob 
fiai Egyptomban, emelkedő gondolatokban dús, helylyel-
közzel az eszmék meglepnek, kedvesen érintenek. Hiszszük, 
hogy főt. Graeffl tanár ur tanítványai helyesen énekelték az 
egészet ! a nevelde dal- és zene-csatára úgyis dicséretes hír-
nek örvend a hazában. 

Jézus sz. gyermekségéről nevezett társulatnak szám-
adása szerint, az e czélra adott pénzeken 1852-ben segé-
lyezve volt 26 állomás, kereszteltetett 192,300 gyermek, 
felneveltetett 3735; 1853-ban segélyeztetett 28 állomás, 
kereszteltetett 219,464 gyermek, felneveltetett 4796; 1854-
ben segélyeztetett 37 állomás, kereszteltetett 277,950 gyer-
mek, felneveltetett 5080 ; 1862-ben segélyeztetett 65 állo-
más, kereszteltetett 398,738 gyermek, felneveltetett 13,538 ; 
1863-ban segélyeztetett 61 állomás, kereszteltetett 256,332 
gyermek, felneveltetett 21,870; 1864-ben segélyeztetett 63 

állomás, kereszteltetett 357,353 gyermek, felneveltetett 
24,316; 1865 ben segélyeztetett 59 állomás, kereszteltetett 
375,794 gyermek, felneveltetett 37,474 ; 1866-ban 59 segé-
lyezett állomáson megkereszteltetett 383,206 gyermek, fel-
neveltetett 41,226. — Az Isten országa tehát ezen társulat 
által erősen terjesztetik ; az egek angyalokkal, az egyház e 
földön hivőkkel szaporodik. 

Hogy az ételek nemcsak kiegészítik, vagyis táplálják a 
testet, hanem a szellemi, erkölcsi életre is igen befolynak, 
Rambasson tudós, a franczia tudós társaság gyűlésén tartott 
felolvasásában saját tapasztalataival bizonyítgatta. Es pedig 
ugy, hogy némely étel vagy ital a mozgó, másik az érzéki 
idegekre hatnak, amott a szellemi működést elősegítik, itten 
az állatiságot. Kezdett Rambasson egy ideig pusztán kenyér-
rel és fekete kávéval élni, s néhány nap múlva elméje szo-
katlanul felderült, az eszmék bőségével dicsekedett, a felfo-
gásra, előadásra, ritka könnyűséget tapasztalt magán ; de 
ellenben érzéketlen, barátságtalan, hidegkeblü, hallgatag 
lett. Végre a nagy ingerlékenység mellett elméje dolgozni 
képtelen lett. — Kezdett kenyérrel és borral élni ; az inger-
lékenység, a kávé eredménye szűnt, később elméje homá-
lyosodott, tompult, rest, ő félékeny, gyanakodó, gyáva lett. 
— Evvel bizonyító az eledel befolyását a szellemi életre. 
SaeCVLa post ter sex PetrVs PaVLVs qVe trIVMphat. 

QUaqVe sVper teChna DetVr oVare PIO! 

Szerkesztői tudósítás. 
Többnek. Emiitettük ogyszer, hogyan lehotne a „Religio" lapot 

megbuktatni ? t. i. minden előfizetést könyvárusok, könyvkötök utján 
beküldeni, akik majd 50 majd 60, sőt némelyik 70 krajczárt tartóztatnak 
vissza az 5 fr. 25 kr. előfizetési árból. Gondoljuk, mindönki előtt világos, 
hogy mikor az előfizetés 5 fr. 25 krban megszabatik, s ez bérmentes 
levélben megküldetni kéretik, mindenki megérti, hogy az 5 fr. 25 kraj-
czárnak a szerkesztői kézbe kell jönni ; mert ha bérmentes beküldést ké-
rünk,nem akarván 21 krajczárt fizetni, annál kevesbé akarhatunk 60—70 
krajczárt, bár ki legyen az, az előfizetési árból valakinek átengedni. 
Mi történt pedig ? Néhányan mégis könyvkötő vagy könyvárus utján 
küldték be az előfizetést, s igy megtizedelve. Nem irjuk ki itt azon he-
lyeket, ahol ezek történtek, elég legyen megjegyezni, hogy ezután, akik 
ily uton küldeni akarják az előfizetési pénzt, azoknak 6 frtra szabatik 
az előfizetési ár ; amiből azután a vidéki könyvkötő 60—70 krajczárt, 
vagy is tizedrészt levonhat. Egy más, 5 fr. 25 krajczárt le is tartóztatott. 
A szerkesztőség csakugyan derekasan czibáltatik. Türjiik. Mi nagyra be-
csüljük azon lelkes testvérek barátságát,akik a püspöki városokban besze-
dik a jó uraktól az előfizetést; de őket ezen barátságért csak szivünk hálá-
jával szoktuk fizetni,nem pedig 5 fr. 25 krral. Testvérnek,ily tárgyban, ily 
szolgálatért más jutalmat nem is mernénk adni ; ha még másban is ki-
mutatjuk hálánkat, ez a régi szolgálat viszonzása szokott lenni. Külö-
nös például, hogy Zentán Győrffy Iván a jó nagyságos úrtól kapott 
ügynöki fáradozásaért 25 kr., postai bérmentésért 20 krt. ; s ő mégis 
csak 4 fr. 80 krajczárt küldött be. Ily esetekre nézve egyszerre és 
mindenkorra, utódaink könnyítésére is kijelentjük, hogy ahol ilyféle le-
húzások történnek,a szerkesztőség fogja az utólsó 6 számot lehúzni az elő-
fizetőtől ; most pedig, utóljára kijelentjük, hogy mindenkinek ezek közöl 
a teljes félévet megküldjük,vagy is az utólsó 6 számot megajándékozzuk. 

P—ó B—ss. J. Az illetővel semminemű érintkezésben nem vagyok, 
sőt ha a véletlen az utczák valamelyikén összehoz vele, a köszöntésen 
kivül más szót nem váltunk ; ennek következtében látja, hogy a megbízás-
ban, bármint óhajtanám is, nem járhatok el. 

K—ly. B. J. — Igaz, ami legsilányabb, az szokta az életszerveze" 
tet akadályozni,söt meg is rontani. 

B—es R. K. A mai szám pesti levele hozza, a felvilágosítást, s 
ígéri a kért dolgokat. 

J. m. F. L. Ha ugy van, amint idézte kétségkívül sajtóhiba van 
a könyvben, s az „unsichtbar" értendő. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALASTHY PAL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. az. a. 
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Pesten, julius 27-én. 8 . II. Félév. 1867. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

TARTALOM : Az egyházi szónoklat föladata a jelen 
korban. — Egyházi tudósítások. — Könyvhirdetés. — F e r -
rari rendelete a romai ünnepek rendjére nézve. — Vegyesek. 

Az egyházi szónoklat föladata a je-
len korban. 

in. 
Az egyház, mint istenileg rendelt közvetitő Is-

ten és emberek között, az éggel ugy mint a földdel 
folytonos élő viszonyban áll, s föladata nem keve-
sebb, mint a földet az éggel, s az eget a földdel ösz-
szekapcsolni. Azért ékeltetett be az idők folyamai 
közé, hogy azokat hóditsa és vezérelje. Minél na-
gyobb, minél rohanóbb az idő árja, annál nehezebb 
uralkodni a hullámokon, annál nagyobb ügyesség 
kívántatik a kormányrúd vezetéséhez, annál több 
figyelem a szelek irányának észleléséhez, annál pon-
tosabban és szilárdabban kell a jó irányt megtar-
tani. — S szilajabb rohamu tán soha sem volt még 
az időfolyam árja, mint napjainkban ; soha tán még 
nem veté föl magasabbra s merészebben hullámait 
— mind fölfelé, mind lefelé, mint épen most. Min-
den kornak vannak sajátságai, fény- és árnyoldalai, 
erényei és bűnei : s a mi századunk tán a legkiáltóbb 
módon mutat fel ilyeneket. Ama csalékony hitkö-
zöny, mely édes álomtól ringattatva, egy u j közös 
vallást, a szeretet vallását vélé létrehozhatni, elmúlt 
immár. A csalódás soha sem tart sokáig. Századunk, 
utólsó évtizedeiben, valamint minden más vállala-
taiban és törekvéseiben, ugy a vallás dolgában is, 
hatalmas átalakulásnak indult meg, s egy általános 
megkülönböztetési menet által a szellemi életben is 
egymással összeférhetetlen ellentétekhez vezettetve, 
erős megrázkódtatásnak — talán egy végleges szel-
lemi harcznak néz eléje, melynek utólsó eredménye 
a világot Beliálhoz, vagy Krisztushoz, a régi po-
gánysághoz, vagy a kereszt lábaihoz terelendik 
vissza. 

Ily időben, az egyháznak minden erejét össze 
kell szednie, s különösen a tanitás- és szónoklatban 

» 

minden tehetségét kifejtenie, hogy roppant felada-
tának kellően megfelelhessen. — S lia még nem 
igen régen, Európának erőszakos politikai megráz-
kódtatása s földúlása alatt, az egyház befolyása 
végkép elenyészve, ereje, hatalma végkép kimerítve 
s eltemetve látszott: az örök sziklából — melyre 
azt az Isten épité — szüntelen csörgedező életfor-
rás újra fölnedvesité, mennyei harmatával megter-
mékenyité s a hit napjának melegitő sugáraival uj 
vallásos életre ismét fölébreszté a világmezejét. Min-
dig erősebben, mindig határozottabban kezd a kath. 
szellem nyilatkozni. Mindenütt ébredezni kezd az 
egyházi, a vallási öntudat, a föláldozó ker. szeretet 
és buzgóság. Egyházi egyletek, ajtatos társulatok, 
kath. gyülekezetek alakulnak mindenütt, s a szó-
szék, mint a templomban, mint ama társulatok tere-
meiben nagy szerepre jutott. 

S ez által, valamint a lelkipásztorkodásnak 
átalában, ugy különösen az egyházi szónoklatnak 
egy uj tágas mezeje nyilt fel, de egyszersmind föl-
adata is annál nehezebb minél fontosabb lőn. S ahol 
ily uj erős vallásos élet utat tört már eddig is ma-
gának, nehogy az ismét a világ szellemébe elenyész-
szék, szükséges, miszerint folyton-folyvást uj tápot, 
uj erőt, uj ösztönt nyerjen. S mennél nagyobbak, 
mennél jelesebbek valának azon tényezők, melyek 
által ezen vallásos szellemi élet újra mozgásba ho-
zatott, fölébresztetett, annál jelesebbeknek kell azon 
erőknek is lenniök, melyek által ezen uj élet fentar-
tassék azon erő segélyével, melyet az egyház az 
Isten igéjében az egyházi szónoklat által bir. 

Az élő hit, tulajdon benső ösztönénél fogva, 
mindig jobban és jobban tisztába akar jönni öntu-
datával, s azon alapokkal, melyeken nyugszik; s 
ezek tisztább megismerése által növekedhetik csak 
az ember vallásos érzete és buzgalma. A vallásos 
fölhevülés, hogy az igaz uton maradhasson, és se 
jobbra se balra el ne tévedjen, vagyis, hogy egyol-
dalúságba, hamis rajongásba, álszenteskedésbe ne 
essék, vagy rombolóan a törvény s keresztény okos-
ság s mérték határain túl ne csapongjon, erős kezet, 
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bölcs vezetőt kiván. Csak a jól tisztázott vallási ön-
tudat alapján lesz áldásos tenyésztése a ker. élet-
nek, lesz gyümölcshozó az ajtatosság ; csak az isteni 
igazság fényeiben, s Jézus szeretete tüzében meg-
tisztult buzgalom lesz állhatatos, mely szigorúságot 
gyakorol anélkül, hogy a szelidséget megsértené, 
épit anélkül, hogy rombolna, áll erősen, a világ 
gonoszsága s hazugsága közt, anélkül, hogy inga-
doznék. 

Ne is vélje senki,hogy ahol ily alap már le van 
téve, ott ha lanyhábban is, lehet folytatni a munkát. 
Ne gondolja senki, hogy, ha talán oly helyre jutott 
vala, ahol elődei, vagy a nem régen alkalmazott 
népmissio buzgalma és bölcsesége megtöré már az 
utat, magának többé semmi teendője sincsen. Meg-
lehet, hogy azo.k ledönték a régi előitéleteket és hi-
bákat, s megtisztiták gaztól a földet, de az uj épí-
tést, az uj ültetést reátok hagyták ; vagy ha ezt is 
megtették volna, mégis annak folytonos ápolása, jó-
karbani tartása a ti kötelességtek. Midőn maga az 
Ur, — Jeremiás prófétánál — (c. 1. 9. „ecce dedi 
verba mea in ore tuo") az isteni ige hirdetőjének 
föladatát s kötelességét körülvonalozza, nemcsak 
azt parancsolja : „ut evellas et destruas et dissipes," 
hanem azt is teszi hozzája : „ut aedifices et plantes." 
Az egyházi szónoklat föladata tehát, mint maga a 
keresztény élet, két oldallal bir, s épen az utóbbi t. 
i. a positiv rész, a ker. élet positiv elemének föntar-
tása és emelése azon munka, melyet a missiók a 
rendes lelkipásztoroknak hagynak, amiért is nem 
kevésbé szükséges és fontos marad az mindig reánk 
nézve. — S épen ezen részét a homiletikai föladat-
nak annál inkább kell itt kiemelnünk, mennél saj-
nosabban kell tapasztalnunk, hogy arra a mai hit-
szónoki irodalomban kevés tekintet fordittatik, s az 
„evellas, destrues et dissipesft-féle törekvés sokkal 
inkább s nagyobb mérvben találtatik egyházi be-
szédeinkben, mint az „aedifices et plantes," noha 
tagadhatatlan, hogy ép ugy szükséges a jót plán-
tálni és növelni a szivekben, mint irtani a roszat : — 
épugy kell, hogy a hallgatók kedvesen érezzék ma-
gokat a keresztény alázatosság, tisztaság stb. által 
vonzatni, mint a kevélység és bujaság ellen utálatra 
ébredni ; — amiért is szükséges és kell, hogy ama 
erények egész mennyei fényökben, szépségökben, 
hóditó magasztosságukban tüntettessenek fel az egy-
házi szónok által ugy, miszerint minden szivet be-
vegyék s elszakadhatlanul fűzzék magukhoz. Tud-
juk továbbá, hogy a hitetlenség, s a bűnök ellen 
szórt tüzes nyilak, sokaknál elvesztik minden hatá-

sukat, másokat meg, még jobban megkeményitik a 
roszban, s némely gyöngéd érzelmüekre nézve, kik 
eddig az ostromlott bün nemeit nem ismerték, köny-
nyen veszedelmesekké is válnak, az elfogulatlan ár-
tatlanságot gyakran megzavarják ; ellenben, lia a 
ker. erényt positiv oldaláról fejtegetjük, s előadá-
sunknak ama nemes kenetet, mely a sziveket feltü-
zelni s meghóditani képes, kölcsönözni tudunk, a 
siker bizonyára sokkal nagyobb, sokkal általáno-
sabb, mert valamennyi hallgató lelkében épülni fog, 
mindnyájok erkölcsi érzelme fölébred, mindnyájan 
meg fognak indittatni. 

Azonban félre ne értsen senki. Nem szólok én 
általában a bűnök ostromlása ellen, hanem azt tar-
tom, hogy midőn egy kézzel az ellenségnek roha-
nunk, a másikkal a hitet, az erényt plántáljuk. 

Hegy az ajtatos társulatok, a szorosabb katho-
likus érzülethez, buzgósághoz közelebb vezetnek, s 
a ker. élet positiv elemét nagyra növesztik, arról 
kár volna kételkedni valakinek. S noha ezek csak 
virágai az egyházi életnek, melyek csak a hitteljes 
időkben az Ur által megtermékenyített keresztény-
ség fáján dúsan fakadnak, — mégis nagy hiba volna 
azokat csupán átvonuló vagy esetleges egyházi élet-
nyilatkozatoknak tartani: amily természetes nyilat-
kozat ez, ép oly szükséges föltétel is, az erős vallás-
egyházi szellem föntartása- s megőrzésének; s mily 
mélyen gyökereznek azok az egyház földjében, ta-
núsítja azt legjobban azon különös buzgalom és 
ragaszkodás, melylyel azokat a nép átkarolja, mely 
pedig ily ügyekben, az élőhit öntudata által vezet-
tetvén, nem igen szokott hibázni. S ime, ezen aj-
tatos társulatokat vezetni, azokat tiszta szent irá-
nyukban föntartani és megőrizni, végre azokat vi-
rágzókká, gyümölcsösökké tenni: ismét a homile-
tika feladata ! 

Végre bármily erősen s győzelmesen bontako-
zik ki újra, előbbi zsibbadtságából, napjainkban 
a katholikus élet ; mégis tagadni nem lehet, hogy 
most is nagy az ingadozás a szellemekben, sok a 
tusa a világosság és sötétség között, hatalmas és ki-
elégithetlen a vágy, a remény valami jobb után, 
melynek nevét sokan nem tudják, de ha tudják is, 
előitéletből elvetik magoktól. Az egyházon kivül 
állók, a nemkatholikusok közt is, a hitszükségessé-
gének érzete annyira fokozódik, miszerint lehetet-
len észre nem venni rajtok, hogy keresnek valamit, 
noha talán magok sem tudják mit; s bárcsak oda 
juthatnának, miszerint elismerjék, hogy az nem le-
het más, mint az elhagyott anyaegyház ! — Hogy 
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tehát ezek előtt is a kath. igazság magasztos örök fényében 
feltüntessék, hogy az egyházon kivül állók is, annak tiszte-
letreméltó voltáról, azon erő és méltóság által győződjenek 
meg, melylyel annak tanait hirde.tni tapasztalják ; s igy leg-
alább utat készítsünk azon győzelemnek, melyre isteni Meg-
váltónk szavai szerint a kath. egyház hivatva van: ez a 
vegyesfelekezetü városokban és helységekben, szinte egyik 
nagy és szép feladata az egyházi szónoklatnak ! — De ma-
gában ami egyházunk körében is, hány szunyadozóval ta-
lálkozunk, kiket fölébreszteni kell, — mennyi a habozó a 
félrevezetett, mennyi a gyenge, kik épen ott és akkor, hol 
s amikor szent hitünk érdeke határozott föllépést, szilárd 
védelmet kivánna a nyilvánosság előtt katholikus nevöket 
egyházellenes törekvéseknek dobják cserébe, — kiket tehát 
jobb meggyőződéshez vezetni, alapnézeteiket tisztázni szent 
kötelességünk. Már pedig honnan lehet inkább a kath. igaz-
ságot, katholikus világnézeteket, szóval a kath. szellemet 
terjeszteni, — hogyan lehet inkább a világ életére, társa-
dalmi, politikai, s erkölcsi törekvéseire hatni, s igy a kor 
folyamát sikeresebben megragadni s hatalmunkba ejteni, 
mint a szószékről, az egyház tanitóihivatalának mindenütt 
jelenlevő trónjáról? Innen kell a keresztény élet vizének 
diis erekben özönleni, az isteni igazságnak az egyházi szel-
lemnek magasztosb fényben leragyogni. — Ehez pedig több 
kívántatik napjainkban, mint egykoron elegendőnek tartat-
hatott : nem szép szólamok, ékes phrazisok, benső tartalom, 
tiszta isteni élőszeretet nélkül, nem üres mennydörgések, 
érzelgős ömledezések az uralkodó bűnök s elterjedt erkölcs-
telenség ellen — magasb erények s föláldozó ker. lelkese-
dés fölkeltése nélkül; sem csupa erkölcsi szabályok, hosszas 
emberi okoskodások, szoros dogmatikai alapigazságok tüze-
tes kimutatása nélkül ; az isteni tan egész kincstárát kell 
föltárnunk hallgatóinknak, mindenek előtt pedig a dogmák-
ban rejlő mennyei igazságok tiszta aranyát, megfelelő s illő 
alakba öntve, teljes súlya- és értékében bocsátani közre 
azoknak ; s hogy igy beszédeink a hallgatók szivében meg-
hozzák a gyümölcsöt, őket a vallási öntudathoz hathatósan 
vezéreljék, szükséges egyszersmind, hogy több tervszerűség 
s benső összeköttetés is — az év különbféle szakai szerint 
— legyen egyházi beszédeinkben. 

Az itt kifejtett nézetek, irányeszmék s utasitások szin-
tén fensőbb egyházi tekintélyen s bölcs szabályain alapsza-
nak, melyeknek én csak tolmácsa s visszhangja akartam 
lenni; igy a kalocsai t. zsinat, c.IV. „de annunciando verbo 
Dei" ezeket mondja : „exponant maxime dogmata fidei, at-
que ex his deducant moralia praecepta christianae vitae ;" s 
a hires kölni zsinat c. XXI. e tárgyról igy szól : „Non solum 
morum praecepta, sed dogmatum etiam capita, et certo qui-
dem — quantum fieri potest — ordine et serie, pro concione 
populo exponenda sunt ; tum, ut morum praecepta firmiore 
nitantur fundamento, tum, ut pleniore omnes fidei doctrina 
imbuantur." (Folyt.) 

Gyurikovics Mátyás. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, julius 17-én. A vészteljes ötvenes években egy 

magyar gróf igy szólott : Magyarország visszakapja consti-
tutióját, mert regnuin Marianum; meglehet, hogy én azon 
időt el nem érem, de azon idő be fog következni;-— a nemes 
gróf meghalt, és az idő bekövetkezett, mert sz. István ko-
ronája, mely azon szomorú években, mint antiquitás, tiszte-
letben tartatott, most szeretett királyunk homlokát ékesiti. 
De kérdezzük, mi oka annak, hogy Magyarország minden 
i,Rechtsverwirkung" daczára önállóságát visszanyerte ? Né-
melyek politikai érettségről beszélnek ; ez igen szép, de más 
ily nemzetek is vannak s daczára annak, hogy politikailag 
érettek, nem nyerték el azt, mit drága hazánk magának, ki-
vívott. Beszélnek arról, hogy Kőniggratz volt nagy befolyás-
sal, nem volt mi katonáinkat buzdította volna; ez képtelen-
ség, miután tudjuk, hogy mily tűzzel harczoltak épen a ma-
gyar ezredek; sok mást is mondanak, és erre sok más fele-
letünk van. A főok, hogy Magyarország lábra kapott az, mert 
,regnum Marianum ;" vagy nem emlékszünk-e már arra, 
hogy midőn Magyarországra vészteljes idők jártak, épen ak-
kor ő eminentiája Scitovsky János boldogult prímásunk a 
a nagy-celli országos processiót vezeté, mely országos de-
monstrationak tekintetvén, a bibornokot ő felsége elé sem 
bocsáták ? S alig fordult 1857-ben az ország Nagyasszonyá-
nak egyik kegyhelyére, melyhez Nagy Lajostól egész nap-
jainkig annyi magyar zarándokolt, a politikai láthatár tisz-
tulni kezdett, mert „Domus mea domus orationis dicit domi-
nions : in ea omnis, qui petit, accipit : et qui quaerit, inve-
nit : et pulsanti aperietur." Kétséget sem szenved, hogy van-
nak, kika. eket meg nem értik, nem mintha meg nem érthet-
nék, hanem mivel megérteni nem akarják ; nem akarják 
pedig megérteni, mivel a világon mainap az úgynevezett ha-
ladást és felvilágosodottságot tartják házi urnák ; a házi urat 
pedig megbántaui nem szabad, annak ellentmondani tilos, 
mert megboszulja magát, mert aki vele nem halad s világos-
ságában nem jár, könnyen ugy járhat, mint az evangeliumi 
vak t. i. hogy „extra synagogam fieret." A politikai láthatár 
tehát tisztulni kezdett, de nem sokáig tartott az öröm, mert 
a kiegyezkedéshez már alig volt remény s ime Magyaror-
szág biboros primása 1863-ban, midőn a pest-belvárosi plé-
bánia előtti szent-Háromság-szobrát felszentelte volna, az 
előbb emiitett plébániai lakban azon fogadást tevé a vendé-
gekkel egyetemben, hogy ha az ország az ő törvényes ki-
rályával rendre jön, sz. István Magyarország első királyá-
nak tiszteletére Pesten egy szobrot fognak emeltetni; az Ur 
irgalmas volt s megengedé, hogy a „regnum Marianum" fel-
kent királylyal bir jon; ime itt az idő, hogy az igért szobor, 
melyre akkor nagyobb összeg alá is Íratott, felállittassék. S 
ha az ország azon borús időkben áldozatokat hozni képes 
volt, nem hiszem, hogy e nemes czélra, most, midőn az or-
szág kivánsága beteljesedett,ne volna kész áldozatot hozni 
egy, sz. István tiszteletére felállítandó szoborra. S ugy hiszem, 
hogy e lapok tisztelt szerkesztősége sem fogja megtagadni 
azt, hogy segédkezet nyújtson e czélra küldött adományok 
beszedésénél. Eltekintve a fogadástól, senki sem fogja két-
ségbe vonhatni, hogy itt van az idő, hogy fővárosunk más 
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külhoni városok után indulva, ilykép diszittessék, más rész pe-
dig hazai művészetünknek— mert felteszszük, hogy hazai mű-
vész, fogja készíteni — alkalom fog adatni, hogy kimutassa» 
hogy itthon is képesek vagyunk szépet, nagyszerűt kiállítani. 

Aoispa. 

SÜGrÜSD, julius 2-án. A kalocsai székes fő-egyházi 
középkerület első félévi egyházi gyűlését tartá mult hó 
18-án. Ez alkalommal szóba jött a mostani, valamint nagyobb 
városokban, ugy kisebb helységekben is szerte duló nagy 
erkölcsi romlottság, melynek főoka általában a forradalom 
óta alkalmazott visszás rendszerben találtatott ; mely szerint 
többek között a házasság annyira korlátolva van, hogy 22 
év betölte előtt nem bocsáttatnak arra ; a katonák szinte, 
noha néhány évi szolgálat után ideiglenesen hazabocsáttat-
nak, de házassági engedélyt csak nagy költséggel s evvel is 
nehezen nyernek, pedig ezen vitézek császár embereinek 
tartván magukat, azt mondogatják, hogy azon kivül az Is-
ten sem parancsol nekik, s igy mi természetesebb, minthogy 
mindennemű kicsapongást űznek, a legártatlanabb leányo-
kat is elcsábitják, és néha minden szemérem nélkül velők 
nyilvánosan botrányros életet is élnek, mire a gyenge töredé-
keny nem, rendesen házasságra nem kelhetvén, vajmi köny-
nyen engedi magát elcsábittatni ; beszélhet a pap akár meny-
nyit, akár a szószékről, akár négyszem közt, akár plebánosi 
látogatásakor, — folyamodhatik akár a helybeli bírósághoz, 
akár a járási szolga-, vagy főbíróhoz, csak nem talál támoga-
tást s igy orvoslást se, igy a pap cserben maradván iparko-
dásában, még kigúnyoltatik buzgóságaért. Mi természetesebb, 
minthogy a rosz, eme képzelt szabadalmazottaktól, a többi-
ekre is átszivárog ; minek meggátlására legalázatosabban 
fölirtunk egyházi főhatóságunkhoz, miszerint lenne kegyes 
az illető helyen lépést tenni, hogy a házasság nehéz korlátai 
közöl szabadittassék föl oly formán, hogy minden ifjú, ki a 
házasságra megkívántató életkorát elérte, szabadon házasod-
hassák, mint 48 előtt, az ilyeneket ha besoroznák is katonák-
nak, nem sokáig maradnak feleség nélkül, minthogy a mos-
tani rendszer szerint, alig vannak oda az ezrednél, néhány 
évig haza bocsáttatva, katonai idejüknek nagyobb részét ide 
haza töltik el, legalább ilyenkor, feleségeik levén, nem gya-
korolnák a botrányos kicsapongásokat. Akik pedig mint le-
gények besoroztatnak, ha szabadságra haza bocsáttatnak, 
szinte engedtessék meg nekik a házasság, vagy legalább ne 
akadályoztassák, ugy hogy a legszegényebb is csekély költ-
séggel kinyerhesse a házassági engedélyt. Végtérre minden 

rendű és rangú katona, midőn szabadságon van idehaza, azon 
helynek világi hatósága alá tartozzék, hol tartózkodik, hogy 
igy elkövetett garázdaságához képest azonnal a helyszínén 
érdem szerint büntettessék. 

ROMA, junius 22-én. Rokonszenv, bámulat, dicsőség 
övedzi mindenünnen szentséges atyánk magasztos szemé-
lyét. Az éjszakamerikai államok kormánya, tudván mivel 
tartozik népének, nem késett IX. Piusnak tisztelete kifeje-
zését megküldeni, és segélyajánlatokat nyújtani. Már a mult 
év folytán az amerikai ügyvivő King ur, kit a szentatya a 
legbecsületesebb férfiak egyikének nevezett, egy emlékeze-
tes lakoma alkalmával az amerikai népnek a jelenleg di-
csőén uralkodó pápa iránti rokon- és tiszteletteljes érzelmeit 

fejezé ki. — A franczia csapatok elvonulása után ugyanazon 
diplomata sietett az emiitett érzelmek ismételt kifejezésére, 
és annak kijelentésére, hogy kormánya a romai kérdésben 
közömbös nem leend. Diplomatiai okmányok, melyek előbb 
utóbb napvilágot látandnak, meg fogják erősiteni állításun-
kat. Martius havában egy éjszakamenkai corvet érkezett, és 
ezen Johnson elnök által küldött cabineti futár, ki levelet 
hozott, melyben az elnök az amerikai népnek, és a kor-
mánynak ő szentsége irányábani rokonszenvét jelenti, fel-
ajánlá az Uniónak középtengeri hajóit, és netán szükséges 
segélyül bizonyos összeg pénzt. Ö szentsége igen meg volt 
hatva e kijelentések folytán, és felkiáltott volna, megjegyez-
vén, hogy az egyház valóban bámulatra méltó koron halad 
át, melyben minden lépten égi fény ragyog a forradalom 
által készitett setétségben. 

Nagy-csütörtökön a pápa sz.-Péternél tartott allocutio-
ban körülbelül ezeket mondá : „Szeretett gyermekeim ! A 
szent időben, melyben vagyunk, és melyben Jézus kínszen-
vedése feletti elmélkedésre buzditlak benneteket, nagy tö-
meget látok magam körül, sok buzgó keresztényt, kik áldá-
somat kérik, és habár megvallom, hogy ez egy öregre nézve 
(engem a Vaticán vénének neveznek) fáradságos, minda-
mellett e fáradság engem elégedetté tesz, és nagy vigaszta-
lásomra szolgál titeket körülöttem egybegyűjtve látni. Re-
ménylem, hogy mindannyian a lélekért, és jó lélekkel jötte-
tek. Napjainkbau kevesen törődnek a lélekkel, annál töb-
ben az anyaggal. Szükséges pedig a hit szelleme, és én hi-
szem, hogy ennek szellemében fogtok részt venni a nagyheti 
ajtatosságban. Vannak protestánsok, kik nem birnak ezen 
hit szellemével, és mégis részt venni akarnak e hét szertar-
tásaiban és tanúi lenni bizonyos szavaknak Kérem a 
jó Istent, adja meg nekik is az igazság lelkét, mert csak 
egy hit, egy keresztség, egy Isten vagyon, és én reményiem, 
eljövend az idő, midőn mindannyian egy Istent, egy hitet, 
egy keresztséget fognak vallani. Figyelmeztetlek továbbá, 
miszerint nem jó csak az iparért, üzérkedésért, gazdaságnak 
élni. A világ nagyon megfeledkezett a lélekről, a szellemről, 
és az anyagnak adta oda magát. Megengedtetik ugyan, bi-
zonyos mértékben az iparnak is élni, de nem lehet ez kizá-
rólagos czélja az életnek. Azért ha el fogtok menni Romából, 
melyet örök városnak neveznek, magatokkal fogtok vinni 
bizonyos jót, ami benneteket megindít, de ez nem anyagi jó. 
Emlékezzetek meg arról, hogy nem vagyunk másért itt 
alant, mint hogy Istenhez menjünk, hogy főügyünk magunk 
megszentelése. Hogy lelkünket megszenteljük, gondolnunk 
kell életünk határára, gondolkodni arról, hogy megjelenen-
dünk Isten bírói széke előtt, és számot adandunk tetteink-
ről. Kérlek titeket, emlékezzetek meg arról gyermekim, hogy 
van lelketek, evvel többet kell foglalkozni, mint a gazdag-
sággal, üzérkedéssel, vasutakkal, és minden nyomorúságok-
kal. Nincs tiltva, ismétlem, ezekkel is foglalkozni, ha az 
igazság szelleme által kisértetnek, mérték és határ korlátai 
között, de újra mondom, emlékezzetek meg, hogy Isten ké-
pére teremtett lelketeknek számolni kell ez életért. Vegyé-
tek áldásomat minden szándéktokra. Megáldlak benneteket 
az Atya nevében, ki teremtett, a Fiu üdvözítőnk nevében, 
ki szenvedett érettünk, hogy vére árán megvásároljon, a 
Szentlélek nevében, kinek világa megvilágositand, hogy bir-
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játok a hit lelkét, és ismerjétek meg az igazságot. Benedi-
ctio Dei omnipotentis Patria et Filii et Spiritus S., descendat 
super nos, et maneat semper." 

ROMA, jul. 4-én. Ma reggel látogattam meg az angya-
lok Sz. Máriájáról ezimzett nagyszerű árvaintézetet, mely a 
régi Diocletián-féle fürdők fenmaradt romjaiból egykori nagy-
szerűségének csak halvány képét nyújtják. 1300 láb hosz-
szu és 120 1. széles tért foglaltak el, és Alaric s a barbárok 
pusztítása nélkül talán ma is ép volna minden. Volt itt szín-
ház, csarnokok, szónoklati termek, uszodák, hideg, meleg 
langyos fürdők, és számtalan szoba. A bibliotheca maga Mi-
chel Angelo lángesze által átalakítva, ma Roma egyik leg-
nagyobb templomát —S. Maria degli angeli képezi, mely 200 
1. hoszu, ivei nyolcz granit-oszlopon nyugszanak. Volt ezen 
fürdőn kivül Romának még más hat nagy fürdője, melyek 
nevöket az építtető császároktól nyerék. Bámulják ma ezen 
óriási építményeket még romjaikban is, melyeket a mieink 
meg sem közelítenek. Azok, kik épiték, csak megvetésre mél-
tók. Ez épületek a gyönyör, az élvezet emlékei, melyek hogy 
emeltethessenek, a rabszolgák ezereire volt szükség, ékité-
sök pedig a népek százainak kifosztását igényelte. Augustus 
korabeli romaiak méltó utódjai voltak Romulus romaiainak 
E nép Isten ostora volt a pogány őskor becstelenségeinek, 
istentelenségeinek büntetésére, hogy maga ismét a barbárok 
által büntettessék ; de ezen időnek bekövetkezéseig eszközül 
szolgált a kereszténység utainak egyengetésére. Ha egy két 
századig tartó tűrhető uralkodás után a caesarok büszkeség-
ből vagy szeszélyből az emberek csordáit rabigába haj tva 
ily haszontalan nagyszerűségek létesítésére használták, hol 
lennénk mi ma, ha az ő jogaruk helyébe a balászok utóda-
inak szelid kermánya nem lépett volna ? mily lealázó mun-
kára volnánk szorittatva, hogy a Nérók és Heliogaba-
lusok utódainak valami ujabb gyönyört szerezzünk '? De ez 
idők távol vannak tőlünk, már nem mennek többé Diocletián 
thermáiba fürdeni, sétálni, szónokokat hallgatni ; háromne-
gyedrészök feldúlva, és ami megmaradt még, mindig elég volt 
két templomnak az angyalokról ezimzett Szűz Mária és sz. 
Bernard templomainak alakitására, tárházakra, süketnémák 
kórodájára, árvaházra. A Santa Maria degli Angeli czimü hos-
pitiuma atyák és anyák, vagy egyiket vesztett árvák, vagy 
végre oly gyermekek befogadására rendeltetett, kiket szü-
lőik elhagytak. Felvétetnek 6 évtől 12-ig, és benmaradhat-
nak 18 éves korukig. Lakást, élelmezést, oktatást nyernek, 
és mesterséget tanulnak. Különösen a lotteria jövedelmei 
fordíttatnak e czélra. A gyermekek számszerint 320 vannak 
és 5 osztályba (centuria) soroztainak. A legkissebbek csak 
iskolába járnak, tanulnak irni, olvasni, számolni. Később 
idejöket megosztják az iskola és műhely között. Mindkettő 
az intézetben van, és vezettetik szerzetesek, és ezek felügye-
lete alatt álló kézmivesek által. A legidősebbek csak annyit 
járnak iskolába, hogy a tanultakat el ne felejtsék. A műhe-
lyekben külön mesterségek, és pedig egész kiterjedésben ta-
níttatnak. Azok, kik a párisi műhelyeket ismerik, tudni fog-
ják, mit jelent e hangsúlyozás. Ott a munka roppantul el 
van osztva, az inas a mesterség csak egy részecskéjét ta-
nulja meg, hogy ezt hamar megtanulván a gazdának, mes-
ternek hasznot hajtson, p. o. aki bútort csiszol, csiszolásnál 

mást nem is tud. Itt minden gyermek egész mesterséget tanul. 
Amint a gyermek annyit megtanult, hogy munkája hasznot 
hajt, jövedelmeinek egy harmadrésze félretétetvén őriz-
tetik, hogy az intézetből kilépő ifjúnak kézbesittessék. A 
kormány atyai. Az alvótermek nagyok, és jól szellőztetnek, 
az élelem egészséges, és a gyermekek mindennap kapnak 
húst. Szórakozásra is kijut elég idő, és a gyermekek a tá-
gas udvarokon kedvök szerint játszhatnak, jól néznek ki, 
arczaik sugárzók a jó kedvtől, a műhelyek telvék, a beteg-
szobák üresek. Alapitója ezen ritka intézetnek VII Pius 
pápa, a jelenlegi pápa pedig az intézetet a somaskusok gond-
jára bizta, kiknek tudvalevőleg főhivatásúk az árvagyerme-
kek nevelése. Alapitójuk Emilián Jeromos és igen el voltak 
terjedve Olaszhonban az utólsó zárdapusztitásig, Victor és a 
forradalmi Olaszhon e dicső (!) tettéig. A fiuk intézete mel-
lett van a leány árvaház, szerzetesnők vezetése alatt. Meg-
tanulják itt a szükséges női munkákat, és itt maradhatnak 
szabályszerüleg a 20 évig, de sokan, rokonaik, barátaik nem 
levén, ezentúl is itt maradnak, más menhelyök nem levén. Az 
intézetbeli elöljáróságnak ugyan el kellene bocsátani őket a 
20-ik év betöltésekor, de sokszor nincsen meg bennök e ke-
gyetlen bátorság. Romában t. i. a szeretet szokta mérsékelni 
a rideg törvényszerűséget. 

ROMA, jul. 6-án Meglátogattam a Szentlélekről ezim-
zett kórodát, mely legtágasabb és leggazdagabb Rómában 
és a betegekre nézve talán legkedvezőbb az egész világon. 
Nem messze majdnem szemben a Vaticannal áll. III. Incze 
első alapitója a 13-ik században és azóta sok pápa járult tá-
gításához, és jövedelmekkeli ellátásához. Minden beteg fel-
vétetik. Senkitől sem kérdezik, mily vallású, nemzetiségű, 
származású, állású ? Keresztények, zsidók, törökök, bel- és 
külföldiek minden különbség nélkül befogadtatnak, ha bete-
gek, és pedig minden formalitás nélkül még kisebb bajokban 
szenvedők is. A kórodának van 1000 (ezer) ágya és e szám, 
ha szükséges, megkettőzhető. A betegek királyilag helyez-
tetnek el, térben, világosságban, tiszta levegőben hiányt nem 
szenvednek. A roppant tágas termekben 60 —80 ágy kényel-
mesen elfér, szélességök 12 métre, hossz. 90 métre. Minden 
ágy mellett a szükséges bútordarabok, eszközök stb. A te-
rem közepében a kályhák. A szellőztetés kitűnően kezelte-
tik. A vaságyak mindegyikében szalmazsák, szörderekalj, 
két vánkos. Fehér ágynemű annyi, hogy ha szükséges, egy 
nap tizszer is változtathatik. Csőveken által vezettetvén a 
legegészségesebb viz, minden ágy mellett a falból kinyúló 
csap annyi vizet szolgálhat, mennyire szükség van. Minde-
nütt a legnagyobb tisztaság, és semmi büz. Az orvos rende-
lete szerint a betegek levest, húst, tojást, bort kapnak, amint 
állapotjuk engedi. Az intézet főnöke főt. Jeannin ur franzia, 
mindennap megvizsgálja, körüljárja a termeket, és szeretete 
minden legkisebb hanyagságot eltávolít. Négy főorvos, és 
két fősebész, megfelelő számú segédorvosokkal, végzi a ren-
deleteket. Ide járnak az orvosnövendékek is. A házhoz van 
csatolva egy anatómiai museum is Constantini tudor ő szent-
sége házi sebészének felügyelete alatt. A kórodai orvosok, 
Roma legelső tudorai, 160 franknyi havi dijt húznak. A fo -
gantatásról nevezett szerzetesnők, és fizetett szolgák teljesi-
tik ápolói teendőket. Lelki gondjuk a betegeknek a kapu-
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czinus atyákra van bizva. Számszerint 16-ra, kik a termekben 
miséznék, gyóntatnak, szentségeket szolgáltatnak, a betege-
ket vigasztalják. A kórodákban levő szerzetesek és szerze-
tesnők támogatására számos társulatbeli világiak is jönnek ; 
a betegek látogatása itt igen elterjedt ker. szokás. Ily ápo-
lás, vigasztalás, gyógyítás mellett nem csuda, ha rendes kö-
rülmények között az egész évben befogadott betegek alig 
8—9 száztólija hal meg, ami igen kedvező aránynak mond-
ható. Csak az egész meggyógyultakat bocsátják el, a lábba-
dozókat kocsin a szentháromságról czimzett zarándokházba 
viszik, hogy ott egészen felüdüljenek. Jövedelme e kórodá-
nak felrúg 500,000 lírára, melyet egy bizottmány kezel a 
Szentlélek commendatora elnöklete alatt. Ide tartozik a le-
lenczek háza és egy tébolyda, ez utóbbi a maga szakmájá-
ban kitűnő tudor Viale Prela vezetése mellett. Az előbbiben 
valósítva látjuk az Üdvözítő szavait : engedjétek a kisdedeket 
hozzám jönni. A gyermekek felvétetnek, a felvevőnek a leg-
szigorúbban levén megtiltva a gyermekek átadóihoz kérdé-
seket intézni. Ez utóbbi jegyet kap, melyen a felvétel napja, 
órája, a gyermek neme, és neve foglaltatik. Az intézetben 
szoptató dajkák vannak, hanem a gyermekek, amint csak le-
het, a rómainál egészségesb vidéki helyekre Albanoba, Fras-
cattiba küldetnek és itt pórcsaládoknál elhelyeztetnek meg-
határozott dijért. A fiuk 6 — 8 éves korukban Viterbóba vagy 
a S. M. degli Angeli-féle árvaházba küldetnek, a leányok pe-
dig visszakerülnek az intézetbe és itt maradnak, mig vagy 
szülőik követelik őket vissza, vagy pedig a világbani elhe-
lyezésök eszközöltetik. Azok, kik a szerzetesi életre hajlam-
mal, hivatással birnak, azokká lesznek ; ha valaki elveszi 
valyamelyikét, kiházasitják. Mindezen intézeteket, azok el-
rendezését, a mindenütt uralkodó atyai szeretetet tekintvén, 
mondhatja-e valaki, hogy Romát a keresztény erények gya-
korlatában felülmúlja? 

ROMA, jul. 6-án. A Borghèse villában nagy volt az 
életmozgás, de a rend sehol sem lön megzavarva. Pénte-
ken a Montorio czimü Péter templomának homlokzata lett 
kivilágítva. Roma legmagasabb pontjainak egyikét min-
denünnen lehetett látni. Akik e magaslaton helyt foglalhat-
tak, ritka látványban részesültek, adott jelre a forum, több 
templom különféle szinü bengaliai tűzzel világíttatott meg. 
Már julius elsejétől kezdve az idegenek nagy számmal utaz-
tak el; naponként ezeren és ezeren mentek el a vaspályán. 
A pápa a fáradalmak mellett is tökéletesen egészséges. 

Morchesi Lajos a lazaristák rendéből, a szertartási egye-
sület ülneke, ki már több jeles művet irt, ismét két kötetet 
bocsátott közre ily czim alatt : történeti és itészeti jegyzetek 
a nyolcz első századbeli gallicán liturgia fölött. A mű őszent-
sége sugallatára íratott, ki a Romába ez alkalommal jött ösz-
szes franczia püspököknek egy-egy példánynyal kedveske-
dett. Főt. Gralló ő sz. tiszt, kamarása van megbizva avval,hogy 
nevezett müvet franczia nyelvre fordítsa. Azt iparkodik be-
bizonyítani, hogy a régi gallicán szertartások lényegileg 
megegyeztek a romai egyház szertartásaival. 

Könyvhirdetés, hála, kérelem. 
„Adde parum modico, magnum cumulabis acervum !" 

— ezen szabály-mondat igazságát tapasztalom jelenleg, mi-
dőn a már néhány évek előtt kezdett irodalmi munkálatom 

befejezéséhez közelgek. E munkálat ekkép vétetett folya-
matba : boldog emlékű Scitovszky János, akkor még pécsi 
püspök, az 1842-iki Schematismus végén kiadatott egy papi 
nekrologot, mely magában foglalni látszott minden megholt 
pécsmegyei papokat a török elűzése — tehát a 17-dik szá-
zad végétől bezárólag az 1841-ik évig. Ezen nekrolog tehát 
egy több mint 150 évi áttekintést nyújtott volna a pécsi 
megyére és ennek papságára. Ámde én abban több hézago-
kat, hiányokat, sőt chronologiai tévedéseket, és sok nevek 
elferditését tapasztalván, ezt némely paptársaimmal közöl-
tem ; kik engem felszólítottak : hogy a hibákat javítsam, s 
a hiányokat pótoljam. Hozzá is fogtam a munkához, megke-
resvén a pécsmegyei lelkész urakat, miszerint elődeik soro-
zatát, úgyszintén azok halálozási idejét, és más rólok szóló 
adatokat velem közölni szíveskedjenek. De itt uj nehézsé-
gek tűntek fel; mert számtalan egyénről sem a halálozási 
időt, sem pedig hova lettek, ki nem lehetett betűzni. Azért 
a megyei levéltárt kezdvén vizsgálni, tapasztaltam, hogy 
igen sok papok megyénkből távozván, más megyékbe köl-
töztek, valamint ismét mások vidéki szomszéd- és távolabb 
megyékből a pécsibe felvétetvén, itt lelkészkedtek, s életpá-
lyájokat is itt végezték. Innét támadt, hogy én mult évben 
a megkereső levelek néhány ezereit szétküldvén, felkértem 
drága hazánkban csaknem minden püspöki megye t. cz. lel-
készeit : hogy velem tudatni méltóztassanak elődeik neveit. 
Kérelmem sok helyütt nem vala siker nélkül ; mert számta-
lan papi egyénekről nyertem adatokat és útbaigazítást. For-
gattam azalatt Koller, Katona, Pray, Feszler, Fuxhoffer s 
mások müveit, továbbá a legrégibb, ujabb és legújabb püs-
pöki látogatások okmányait; s igen sok a plébániákat illető 
történelmi adatokat találván, azon eszmére jutottam : hogy 
jó lenne, a pécsmegyei plébániákat rövid vázlatban, de főleg 
a papságot némi kis életleirással feltüntetni. Közrebocsá-
tandó müvem czime : „Recensio totius cleri dioecesis Quin-
que-Ecclesiensis a fine seculi 17-i usque hodierna tempóra, 
interjectis quibusdam commentaríis historicis ac biographi-
cis." Melynek főfeladata leend a pécsi papságot, névszerint 
rövid életrajzzal, a jelen- és utókorral megismertetni ; mi 
ily felosztással fog történni : a) az élő püspök rövid élet-
rajza, — b) a káptalan jelenleg élő tagjai elősoroltatnak, — 
c) következik Pécs városa négy plébániája, — d) a külple-
bániák abc-és rendben, — e) azon papi egyének, kik ezelőtt 
a pécsi megye tagjai valának, most pedig más megyékben 
vagy szerzetekben élnek, — f ) azon papok, kik régibb idők-
ben a pécsi megyében szolgáltak, de mint nem plébánosok, 
igy tehát a plébániákban elő nem fordulnak, később nyom 
nélkül eltűntek ; végül g) egy átalános papi nekrolog naptár-
alakban, amint alább látható. — Megvallom : miszerint sürü 
és kitartó több évi búvárkodásaimmal sem mehettem volna 
sokra, ha Magyarország lelkes lelkészei és az egyházmegyei 
hivatalok, — úgyszintén több külországi papi egyének mun-
kámat a kívánt adatokkal nem támogatták volna. Eszerint 
tehát nyilvános hálát szavazok mindazon t. cz. paptársaim-
nak, kik kérelmemre hajolván, a kért adatokat megküldeni 
méltóztattak. Különösen pedig kiemelem az esztergomi, vá-
czi, csanádi és fehérvári megyék t. cz. lelkész urait, kik leg-
nagyobb előzékenységgel válaszolni és tudósításaikkal mun-
kálatomat bővíteni kegyeskedtek. Legforróbb hálám és imám 



63 «+•— 
legyen szives fáradozásuk jutalma ! — Mivel pedig még 
sokan vannak hátra, kik leveleimre semmi választ sem 
küldöttek , bátorkodom tehát mély tisztelettel felkérni 
azon t. cz. lelkész urakat, — kik eddig nem tehették, — 
miszerint méltóztassanak velem tudatni elődeik neveit ; mely 
közlés imitt-amott bizonyára ismét uj anyagot nyujtand 
munkálatomnak. Fogadják tehát ismételve köteles hálámat 
mindazok, kik (bármily parányi) adatokkal gyűjteményem 
halmazát szaporítani szíveskedtek ; s kiknek köszönhetem, 
hogy igaz lett vállalatomban is ama mondat: „Adde parum 
modico, magnum cumulabis acervum !"*) 

Azon t. cz. lelkész urak, kik engem valami tudósítás-
sal szerencséltetni sziveskednek, méltóztassanak leveleiket 
az olaszi plébániára czimezni — Baranya — u. p. Szeder-
kény. Brüsztle József, 

olaszi plébános. 

Ferrari, a szertartások mestere következő rendeletet 
adott ki a romai ünnepek rendjére nézve*. 

Feria Vl.die vigesima octava junii 1867 in pervigilio ss. 
apostolorum P E T R I et PAULI almae urbis patronorum 
principalium, hora quinta cum dimidio solemnes vesperas 
SANCTISSIMUS DOMINUS NOSTER in basilica Vaticana 
celebrabit, ad quam e superiori aula de more descendet. 

Emmi et rmmi dd. cardinales vostibus rubris induti 
cum calceis rubris, patriarchae, archiepiscopi, episcopi, abba-
tes generales, et poenitentiarii memoratae basilicae sacra 
assument paramenta rubri coloris in aula ducali. 

Emmi ac remmi dd. convenient in aulam paramento-
rum, ibique adventum summi pontificis exspectabunt, ex qua 
SANCTITATEM SUAM comitantes ad basilicam praefatam 
accedent, et vesperis ac benedictioni sacrorum palliorum ad-
sistent. 

Sequenti vero die vigesima nona, festo sanctorum apo-
stolorum P E T R I et PAULI, SANCTISSIMUS DOMINUS 
NOSTER PIUS PAPA IX. hora septima ante meridiem in 
apostilici Vaticani sacrarii aulam descendet.Ibi sacris vestibus 
indutus ad sacellum Sixti IV. perget, initium sacrae actioni 
peragendae daturus, et deinde ab utroque clero Urbis in 
modum supplicationis disposito, exceptus, deferetur e sacello 
praedicto in basilicam Vaticanam, in qua canonizationis so-
lemnia explebit adscribendo inter sanctos, Deo inspirante, 
beatos JOSAPHAT KUNCEVICH archiepiscopum, PE-
TRUM DE ARBUES, NICOLAUM PICHI cum octodecim 
ejus sociis, PAULUM a cruce, LEONARDUM a portu MAU-
RITIO, MARIAM FRANCISCAM a vulneribus D. N. J. C., 
et GERMANAM COUSIN. 

Emmi et rmmi dd. cardinales vestibus et caligis rubris 
induti, per viam nuncupatam di Borgo Pio (quam et omnes 
antistites tenebunt) palatium Vaticanum petent,et per atrium 
vulgo di Belvedere superius ascendent. In aula regia vestes 
sacras rubri coloris unicuique ordini proprias assument cum 
mitris serico-damascenis, et sic induti in sacello Sixtino prae-
dicto summi pontificis adventum exspectabunt. 

*) A beküldött mutatványt szívesen közölnök, de részint, hogy 
az egész a Magyar Sion-ba tartozik, részint, mivel latinul van, részint 
mivel mindenki meg van győződve, hogy a ft. plébános ur által irott 
mü, a nehézségek daczára, jeles kezdet lesz e téren. — Szerk. 

Rmmi dd. patriarchae, archiepiscopi, episcopi, et. abba-
tes generales amictu, pluviali rubri coloris, et mitra simplici 
ex lino, necnon poenitentiarii basilicae Vaticanae planetis 
rubris induti in aula ducali, in sacellum praefatum con-
venient. 

Protonotarii cappas, auditores rotae, clerici camerae, 
votantes signaturae justitiae, et abbreviatores de parco ma-
jori, superpelliceum supra rocchettum; advocati consistoriales 
consuetas vestes violaceas cum caputiis assument, et in sa-
cellum Paulinum convenient, exceptis duobus protonariis 
apostolicis, tribus s. R. Rotae auditoribus, ac tribus signatu-
rae votantibus, qui recto tramite petent sacrarium sacelli 
Sixtini. Septem candelabra ab acolythis deferenda, extra 
januam praefati sacelli erunt parata. 

SUMMUS P O N T I F E X intonato in enunciato sacello 
hymno a „Ave maris Stella" et sella gestatoria conscensa, 
postquam très cereos ab Eminentissimo D. Cardinali Patrizi 
canonizationis Procuratore acceperit, consueto supplicatio-
nis ritu, minorem ex cereis sinistra deferens, praeeuntibus 
eminentissimis patribus, caeterisque prout de more omnibus, 
manu cereum accensum gestantibus, et preces recitantibus, in 
basilicam Vaticanam evehetur. 

Cum autem SANCTISSIMUS DOMINUS NOSTER 
suis apostolicis litteris in forma Brevis datis die 17-vertentis 
mensis junii omnes sacrorum antistites tam solemni canoni-
zationi praesentes, qui nondum pontificio solio adsistentes re-
nunciati fuere, in collegium idem cooptandos, et hujusmodi 
honore decorandos esse censuerit ; tum in eadem supplicatione 
ipsi antistites incedant, ut servetur dumtaxat inter eos ordo 
dignitatis patriarchalis, archiepiscopalis, et episcopalis, atque 
habita temporis ratione propriae cujusque promotionis. Ex 
hisce duodecim super solii gradus SANCTISSIMO PATRI 
adsistentiam praestabunt, reliqui vero locum tenebunt in 
subselliis sibi paratis, servato ut supra dignitatis et promo-
tionis ordine. 

In commemorata solemni supplicatione emmi dd. 
card, praeter caudaíarium secum tantum deferent unum e 
suis nobilibus familiaribus : rmmis autem patriarchis, archi-
episcopis, et episcopis permittitur dumtaxat unus capellanus. 

In basilica Vaticana SANCTISSIMUM SACRAMEN-
TUM adorabunt: tum ad aram maximam accedent, ub j 
sacrae actioni solemnis canonizationis praedictorum beato-
rum per SANCTITATEM SUAM explendae, et deinde 
missae consueto pontificali ritu per EAMDEM celebrandae 
intererunt. Post evangelium summus pontifex habebit homi-
liam, qua absoluta, solemnem populo benedictionem imper-
tiet, et Cardinalis episcopus adsistens plenariam indulgen-
tiam promulgabit. 

Emmi et rmmi dd. cardinales congregationi sac. rituum 
praepositi, lecto offertorio, oblationes a duobus nobilibus 
eorum familiaribus delatas SANCTITATE SUAE, ut ritus 
fert, praesentabunt. 

Festi ignés et luminaria, ut moris est, sub nocte ejus-
dem diei et sequentis fient in paractae canonizationis laetitiam. 

Intimentur ideo omnes et singuli emmi, et rmmi dd. 
cardinales, rmi patriarchae, archiepiscopi, et episcopi in urbe 
praesentes, abbates generales in capella locum habentes, 
poenitentiarii basilicae Vaticanae, vice-camerarius, princeps 
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solii, auditor et thesaurarius R. C. A. autistes pontificiae 
domui praepositus, protonotarii apostoliéi, generates ordinum 
mendicantium, senator et conserva tores urbis, magister, 
hospitii, auditores Rotae, clerici catnerae apostolicae, votan-
tes signaturae justitiae, abbreviatores, secretarius literarum 
apostolicarum ad principes, caeterique intimari soliti. 

Decanus acolythorum votantium siguaturae justitiae 
moneat viginti referendarios, ut ex his sexdecim induti veste 
violacea cum rochetto et mantelleto praesto sint ad substi-
nendum vicissim super summum pontificem baldachinum, 
reliqui vero cum superpelliceo super rochettum, votantium et 
abbreviatorum deficiente numero, eorum vices gerent in 
officio acolythorum. 

Dominica III. post Pentecosten die 30. junii 1867. festo 
commemorationis s. Pauli apostoli juxta constitutionem s. m. 
Benedicti XIV. quae incipit : Admirabilis sapientiae Dei su-
blimitas, erit capella in basilica Ostiensi hora nona ante 
meridiem, ad quam omnes episcopi pontificio solio adsisten-
tes convenient. Missam cantabit Reverendissimus d. Paulus 
Ballerini patriarchia Alexandrinus, cui intererit SANCTIS-
SIMUS DOMINUS NOSTER PIUS PAPA IX. 

Ideo intimentur omnes et singuli patriarchae, archie-
piscopi et episcopi. 

De mandato SSmi I). N. PAPAE 
Aloisius Ferrari Proton, apost. caerem. Praefeetus• 

VEGYESEK. 
A győri nagyobb papnevelde sz.-Imre-egyletének tag-

jai lefordították s diszes nyomtatásban kiadták Konrád Mar-
tin paderborni püspök legújabb müvét ily czim alatt : „Püs-
pöki szó a protestánsokhoz." E mûre, s a felvállalt magyarí-
tására előre figyelmeztettük t. olvasóinkat; most ennek már 
megjelenését örömmel hirdetjük. Megjelent Pesten, Emich 
Gusztáv nyomjádában, s megrendelhető mindenki által. — 
A fendicsért egylet által lefordított „Két nővér," Hahn— 
Hahn jámbor lelkű grófnőtől írva, leszállított áron 1 fr. 30 
kron kapható. 

New-Yorkban ezidén 72,000rkivándorló szállt a partra. 
Az utólsó 20 év alatt 1847-től óta Ejszakamerikába 3,664,826 
vándorolt ki Európából. Az európai boldogságnak bizonyít-
ványa ez, mióta Európát az uj tanok boldogítják. Irlandból 
1,508,725, Németországból 1,348,619, Skótcziából 88,352, 
Francziaországból 69,245, Svajczból 56,950, Hollandból 
27,190, Valesből 21,930, a többi országokból 98,160 ember 
költözött Éjszak-Amerikába. Quebecben máj. 10 — 19-e közt 
csak 1,700 szállt a partra. — Mily boldogságot hozott az uj 
tan egész Európára! Pedig mily paradicsomot ígértek, s 
ígérnek szünetlenül az állami kuruzsolók ! A nép nem sokat 
szaporodott, de megszaporodott a nyomor, az éhség, a tönk-
rejutás, úgyhogy a hazai örömet idegen föld sivárságaival 
kell felcserélni. Mai napig is számítgatják azt a néhány ezer 
forintot, amit 17-dik században magokkal vittek némely 
prot. családok Francziaországból ; s ezen néhány ezer frank 
veszteségéből bizonyítgatják Richelieu, és XIV. Lajos poli-
t ikájának visszásságát ; mily visszás lehet a mai államtan 
szerint vezetett politika, mely annyi milliomot, és annyi mil-
liomnak tőkéjét, a munkás kezeket viszi ki Európából ? Az 
u j államtan valóban az országok boldogságának gyilkolója, 
a megnemélhetésnek dajkája. 

A szent-László-társulat jul. 20-án tartott közgyűlésén 
a pesti 8zentferencziek házának, hol egész iskolai éven át 

több szegény sorsú iskolás ebédet kapott, 100 ftot, — a bu-
kuresti angolszüzeknek pedig, kik több magyar leányt in-
gyen oktatnak és nevelnek, 150 ftot adni határozott. 

A frankfurti kőinivesi páholy hódolati feliratot küldött 
a porosz királynak, mint a német kömivesség első és nagy-
mesterének. Tehát a mai egységesítési üzlet kőmivesi napi-
rend lenne ? 

Megjelent „Jézus és Mária élete" czimü könyvnek 
2-dik és 3-dik füzete, irta Intay Vazul szent-Benedekrendi 
pap. T. cz. olvasóink közöl mindazok, akik az első füzetet 
olvasták vagy csak lapozták is, meg vannak győződve e 
munka jeles becséről, azért kedves dolgot vélünk tenni, mi-
dőn e két füzet, megjelenését tudomásukra hozzuk. A 2-dik 
füzet ára 30 kr., a 3-dik füzeté, mivel 17 tömött iv, 50 
krajczár. 

Nt. Fischer Lajos által fordított, és lapunkban emiitett 
munkának előfizetési pénzei, vagy pedig a megrendelők ne-
veinek jegyzéke Jamra, a bánságban, Temesváron át czi-
mezendők. 

Poroszországban 1866-ban 1360 személy folyamodott 
másodszori házassági engedélyért, miután első nejöktől elvá-
lasztattak,propter inconciliabile odium. Ezek közöl 1070 en-
gedélyt kapott, a többi várja, mert a prot. házassági kegye-
ket bors gyanánt szokás mégis osztogatni. — A kath. isko-
lákban jutaimi ajándék gyanánt Schmid Nándor történeti 
pamfletjét osztogatta a kormány. Pamflet, mert a katholiku-
sok elleni ellenszenv legdiihösebb kifakadása az egész könyv. 

A veszprémi növendék-papság „Pázmányköre" mun-
kásságának szerény gyümölcsét másod izben hozza az egy-
házi irodalom mezejére, s ez : szemelvényeinek második fü-
zete „Egyházi beszédek, húsvéttól egész a sz. háromság va-
sárnapig." Ára 80 kr. o. é., 17 tömött iv. Az első füzetből is 
kapható még 70 krajczáron a nevezett körnél. 

Amint előre hirdettük, főt. Victorin József, visegrádi 
plébánostól megjelent tótra fordítva, Krisztus Jézus követé-
séről czimü könyv, „O nasledovaní Krista," Kempis Tamás 
arczképével. A nyomás igen tiszta, a kiállítás igen diszes.Az 
előszóban a fordító Kempis Tamásnak tulajdonítja az örök 
becsű müvet ; mi, mikor ft. Nogáll János magyar fordítását 
bemutattuk, ez irodalmi kérdésnek roppant terjedelmét, a 
viták sokaságát, s mindeddigi határozatlan voltát is említet-
tük, ennek okmányaival. — A plébános ur emliti, hogy asla-
vok már 1498-ban birtak egy forditással e könyvből ; 
1843, és 1852-ben a csehek fordították; a muszkáknál 
1649—1819-ig nyolcz fordítás jelent meg, 1848-ban is-
mét. A magyarországi slavok csak 1790 után gondolkodtak 
egy fordításról, s 1806-ban Fuchs Ferencz egri érsek adta 
ki Habel Ferencztől fordítva. Azóta egy fordítás sem tétetett 
mai napig; műveltetvén pedig a magyarországi slav nyelv, s 
mai műveltsége túlélte Habel forditását, Victorin József plé-
bános ur vállalkozott, s az ő szorgalmával s pontosságával 
ki is adta. 

Szerkesztői tudósítás. 
Moórról két reclamatiot kaptunk, hogy a Religiora 3 fr. 40 kr. a 

szent-István-társulathoz beküldetett. A Religio félévi előfizetési ára 5 fr-
25 kr. ; talán a moori közvetítő húzott le belőle 3ttl°-ot. Ily összeg kezünk-
höz nem érkezett ; a vicarius ur ne a szerkesztőnél, de a postán keresse 
a pénzt. 

K—ára. A 6 példány Religio és 6 példány Értesítő nem 33 fr. 51 
kr. ; hanem 34 fr. 50 kr. ; a 99 krajczárt tehát utólagosan megküldeni. 

Egerbe. Az „Árpád-házi sz. Erzsébet" czimü munkát egy példány-
ban tessék t. cz. Biró Farkas urnák Erdélybe, Vidrátszegre u. posta M.-
Vásárliely, bérmentesen elküldeni ; az 1 frt 50 kr. főt. Rétay urnái lesz le-
téve aki azt legközelebb átszolgáltatja. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALASTHY PAL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy ós Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. bz. a. 
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KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI F0LV0IRAT. 

Pesten, juIius 31-én. 9. II. Félév. 1867. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

TARTALOM : Az egyházi szónoklat föladata a jelen 
korban. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Az egyházi szónoklat füladata a je-
len korban. 

ív. 
„Ha igaz, hogy az akadályok és nehézségek a 

szónoklat erejét kettőztetik ; akkor az egyházi szó-
noklatnak napjainkban sokkal inkább, mint valaha 
győzedelmeskednie kell." E szavakat mondá nem 
rég, a dicsőén uralkodó IX. Pius pápa ő szentsége 
a romai clerushoz; s ha e mondat nem is eredt volna 
a legfőbb eg}Tházi "tekintélytől, s igy, nem volna is 
oly nagyra becsülendő előttünk, mégis mindig igaz 
s megszívlelendő marad az. — Ugyanis, kicsoda 
nem venné észre, hogy napjainkban — mint már 
előbb fejezém ki magamat — az idő folyama, mind 
fölfelé, mind lefelé a legszilajabb s legrohanóbb ár-
ban zajlong, s mindig óriásbbá tornyosulnak habjai, 
úgyannyira, hogy azokkal majdnem az egész vilá-
got elboritani készül? S valamint egyrészről korunk 
magasb műveltségi állapota, s mindig inkább elő-
térbe nyomuló vallás-egyházi élet mozgalma, — 
ugy másrészről a fokozott ellenállás, melyet a ke-
resztény-ellenes szellem fejt ki, uj és nehéz felada-
tot róv az egyházra s különösen az egyházi szónok-
latra. — Korunk törekvései, műveltségi állapota s 
szelleme valóban rendkivüli követelésekkel lép föl 
a szószék irányában. — S ha valaki hivatalánál 
fogva arra van utalva, miszerint a világ folyását, a 
kor szellemét, annak titkos rugói, benső mozzanatai 
szerint észlelni tartozzék ; ugy bizonyára e köteles-
ség senkit sem illet annyira, mint azokat, kiket maga 
az Ur Sión őreiül rendelt, s mintegy az idők ős tor-
nyára állított, hogy nappal és éjjel vigyázzanak : 
„Super muros Jerusalem constitui custodes, tota die 
et nocte in perpetuum non tacebunt." — Kell te-
hát, hogy szüntelen őrködjünk s vigyázzunk külö-
nösen azon veszedelmekre, melyek napjainkban az 
egyházat fenyegetik, — az ellenségekre, kik nyil-
tan és titkon Jeruzsálem falait megdönteni, Istennek 

szent városát ostrommal bevenni akarják, — vala-
mint azon eszközökre is, melyeket e czélra föltalál-
nak és használnak, miszerint még jókorán, s meg-
felelő módon állhassunk ellent nekik. Ismét igen 
szépen s mély belátással mondja erre vonatkozólag 
a többször idézett kölni sz. zsinat: „Ea jam proh 
dolor ! vivimus tempóra, quibus non solum revela-
tae doctrinae quaedam capita, sed revelationem ac 
religionem totam, omnisque adeo religionis funda-
mentum impugnari cernimus. Unde pastorum vi-
gilantia eo allaborare debet, ut non tantum contra 
errores singulares, sed etiam contra infidelitatem 
ipsam. fidelium mentes muniantur." (C. 1. de Dei 
exist, relig. fundam.) Fájdalom ! napjaink tagadási 
szelleme azon természetű, mely nemcsak egyes, ha-
nem az összes keresztény tant, s nemcsak a tano-
kat, hanem azok alapjait is megtámadja, — minden 
ész-igazságoknak, minden történeti s tapasztalati 
tényeknek is — melyek a ker. hit és erkölcs legmé-
lyebb alapköveit képezik — negatiója; oly szellem 
az, mely által az isteni kinyilatkoztatás okmányai 
és kútfői, kigondolt koholmányoknak, csaláseszkö-
zöknek, — a legtermészetszerübb vallás-erkölcsi ér-
zelmek üres képzelődéseknek, vagy beteg elmék 
szüleményeinek neveztetnek; oly szellem az, mely 
előtt az örök élet, a menny és pokol, ugy amint azo-
kat a kereszténység tanitja — bolondság ; — oly 
szellem tehát, amelyhez sem az isteni igazság fe-
nyegetései s intelmei, sem az örök büntetés rettegése 
nem férnek. — És mégis, nem elég hallgatóinkat 
óvni csupán ezen szellem elől, hanem magát a szel-
lemet is, ahol az már betört volna, megtámadni, le-
fegyverezni kell. De ehez a közönséges fegyverek 
nem elegendők többé : maga a tér — melyen a harcz 
folyik — mindenek előtt újra beveendő s megerősi-
tendő, — az alapokról, a legmélyebb alulról kezdve 
kell az épületet fölfelé raknunk ; — itt is áll, hogy 
„a hegyeket és halmokat kell elhordani, s a völgye-
ket betölteni." 

És minő eszközöket, minő ügyes módokat hasz-
nál napjaink keresztény-ellenes szelleme, — minő 
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erőket fejt ki s hoz mozgásba czéljai kivivására! 
Hihetetlen merészséggel, mintha csak a legigazsá-
gosabb ügy mellett lépne fel, s már is előre biztos 
volna győzelméről — lép föl mindenütt, s az elfo-
gulatlan, semmi roszat sem gyanitó elméket vajmi 
könnyen zavarba ejteni képes. Majd tudományos 
alakot ölt magára s ennek csillámával vakit, — 
majd minden fogalmat meghamisit, hogy az eszmé-
ket és gondolatokat összekuszálja: a világosságot 
sötétségnek, a sötétséget világosságnak, műveltség-
nek, haladás- és szabadságnak hirdeti ; mindent, mi 
a nép előtt még szent s tisztelettel bir, szemtelen 
élczei tárgyául teszi ; szánakozólag mosolyog, ha 
egy oly Istenről van szó, ki az örök büntetés fenye-
getése alatt magának engedelmességet követel ; ne-
vetségesnek adja ki ama gyermeki együgyüségét 
az embernek, mely a haláltól félni tud, mely sze-
rinte nem egyéb boldog és csöndes visszaesésnél a 
köztermészetbe. Föloldja s följogositja az indu-
latokat, a szenvedélyeket, minden erkölcsi hibákat 
az emberben, azok nem egyebek előtte természeti 
okok eredményeinél, melyek azért be nem tudhatók 
az akaratnak, nem is vétkesek, nem is bűnök tehát. 
Összeszövetkezik a kevélység, nagyravágyás, a lá-
zadás szellemével, midőn az észt mindenkiben nagy 
korúnak s függetlennek nyilatkoztatja; a tekintélyt 
egyesek követeléseiből s visszaéléseiből, vagy az 
uralkodók, s a papok önző csalásaiból leszármaz-
tatja ; az engedelmességet rabszolgaságnak ; a tulaj-
dont rablásnak ; a házasság kötelékét természetel-
leni kényszernek mondja. A legtarkább szemfény-
vesztő neveket vesz föl, szüntelen változtatja szineit 
s alakját ; majd a humanismus, majd a philosophia, 
majd a tudományos s politikai haladás örve alatt 
lép fel — hogy valódi természetét, igazi tartalmát 

— a hazugságot eltakarja. S mindezt oly erélylyel, 
oly kitartással tudja űzni, amilyen csak a legjobb 
ügyre volna méltó, s minő, fájdalom ! épen az igaz-
ság és jog mellett napjainkban oly ritkán tapasztal-
ható. Minden tudományokat, az irodalom minden 
ágait hatalmába keriti ; beavatkozik a társadalom, 
az ipar minden vállalataiba ; a felsőbb és alsóbb tár-
salgási körökbe, hogy rontó leheletével mindent 
megfertőztessen. — Bármit mondjunk is a múltról, 
— olyan, mint a mi korunk még sem volt az. 

Ezen nagy erőmegfeszitése a keresztényellenes 
szellemnek napjainkban tehát rendkivüli ellenha-
tást, rendkivüli gondot, körültekintést, éberséget, — 
ezen felduzzadt ár, erős és hatalmas gátot igényel. 
„Napjainkban — mondja egy tudós — az egyházi 

szónoklatnak rendkivüli magas föladata van, mely-
nek hü betöltésétől függ a jelenkor üdve. Csak a 
szószék lehet képes korunk hazugságának ellensze-
gülni, s a ker. öntudatot s életet újra fölébreszteni." 
Ama merészségnek s önhittségnek, melyet a hitet-
lenség tanusit, — férfias igazi bátorság, határozott-
ság s az élőhit meggyőződéséből eredt magasabb 
erély; — ama negélyezett tudományosságnak va-
lódi tudomány, — ama ledérségnek, frivolitásnak 
igazi komolyság, s az örök igazság egész magasz-
tossága, — ama felületesség- és ürességnek az igazi 
ellenalapok egész súlyja, ama képzelt szabadságnak 
az ember valódi nagysága és szabadsága állitandók 
szemközt, ama sok szinü,hizelgő, ámitó hazugsá-
got a változhatatlan örök igazság magas hóditó fé-
nyével kell leálarczozni, s az uj bálványokat, me-
lyeket az elámitott világ, az anyagi jólétben, ipar s 
kereskedésben, s minden társadalmi s politikai vi-
szonyok feldulásában imád, ennek erejével porba 
dönteni. És ezen keresztényellenes törekvéseknek 
annál inkább kell ellene dolgoznunk és pedig egye-
sülten és kettőztetett erővel: minél nagyobb terje-
delmet nyer az napjainkban. Azon nagy átalakulás, 
melybe a közélet mai nap átment, ama sokféle érint-
kezése a szellemeknek egymással, a gyors közleke-
dés s gondolatváltás, a mindig tágasb mezőt elfog-
laló politikai s ipargazdászati vállalatok és törekvé-
sek, — a magokat mindenhová befúró röpiratok, az 
egész világot tengerárkint elboritó napilapok s más 
eféle müvek: mindez a keresztényellenes szellem-
nek, s pedig kiválóan neki utat nyit a néposztályok 
minden rétegeibe, a föld legtávolabb zugaiba is be-
hathatni. Az úgynevezett uj tudományok eredmé-
nyeinek népszerüsitése, némely vezérszavakat — 
melyekkel a józan tudomány s hit ostoroztatik, ne-
vetségessé tétetik, már a nép között is divatosakká 
tevé. S mily nagy tetszésben részesül ezen uj böl-
cseség a gondolkodni nem tudó nagy tömegnél, — 
mutatja ezen müveknek nagy kapóssága s gyors el-
terjedése; ritkán történik pedig, hogy azon szellem, 
mely valamely korban uralkodóvá lesz, az egye-
sekre is át ne szálljon. „Véghetlen nagy missiója 
van az egyháznak a jelenkorban — irja Hirscher 
— egy majdnem általánossá vált kóros irányát a 
szellemeknek kell átváltoztatnia, s egy uj fordulatot 
a tömeg gondolkozás-módjában kell előidéznie." Egy 
században sem voltak az eszmék, az igazság, a jog 
fogalmai annyira összezavarva, felforgatva, — a 
kötelesség, adott szó s liüség, kevésbbé tiszteletben 
tartva ; — soha annyi fő, a vándorló legénytől kezdve 
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egész a legnagyobb parlementairig, üres jog- és szédülgéstöl 
megrohanva, mint napjainkban ; soha a hitetlenség emissa-
riusai az ő vásári kiabálásaikkal az egyház, a pápaság s min-
den társadalmi rend ellen, nem részesültek annyi bizalomban 
a tömeg közt, mint most; — soha az erkölcs alapja a hitet-
lenség által annyira aláaknázva, — soha az isteni törvény 
s tekintély — ezen utólsó támaszai a közrendnek — inkább 
megingatva nem voltak, mint épen ma. S mikor gyakorolt 
a régi nagy hazugság nagyobb hatalmat, mikor ült gyako-
ribb győzelmeket, mint napjainkban ? Még oda is, ahol 
egykor — a falusi csöndes házakban — az ős jámbor ker. 
erkölcs s jó szellem hagyományilag századokon át megőrzé 
magát, — ma az ipar-kereskedés, s politikai agitatio a 
gonosz szellemet vezeté be. Hol vannak most azon jámbor 
községek, azon csendes kies völgyek, hová az uj vizözön, az 
úgynevezett nagy világból kiömlő habjaival nem ért volna ? 
Nem nőtt-e már föl ez is, egész az örményhegyekig ? — S 
hol és mikép kell neki gátot vetnünk, hol kell megtörni hab-
jainak, ha nem az egyház tanitó-hivatalán, ama erős váron, 
a ker. vallás megdönthetetlen erődjén ? 

Avagy, midőn a sötétség országa minden hatalmával 
lázad föl, s a világot tengelyéből kiforgatni, s azt a régi bol-
dog-rend romjai alá temetni készül: nem kell-e akkor a vi-
lágosság országának is egész magasztosságában bátran föl-
emelkednie s az ellenség legyőzésére fölfegyverkeznie ? Mi-
dőn ma már a hitellenes tanok nem többé titokban, hanem 
nyilvánosan a háztetőkről hirdettetnek, — szabad-e azok-
nak halJgatniok, kik a szent hitörökség gondnokaiul, Sión 
őreiül állíttattak ? „tota die et tota nocte in perpetuum non 
tacebunt !" — Midőn a hazugság szelleme napról napra na-
gyobb erőt fejt ki, mindig merészebb és szemtelenebb lesz, 
mindig nagyobb hóditásokra törekszik : váljon nem kell-e 
akkor azoknak is minden erejöket és iparkodásukat meg-
kettőztetni, kiknek kezeibe adatott az Isten igéjének kétélű 
kardja ? 

De ezen ellentállásnak mindenben megfelelőnek kell 
lenni a támadással. Szellemi fegyverekkel, vagyis a tudo-
mány fegyverével történik a támadás, ugyan ilyenekkel 
kell tehát visszatorolnunk azt. A profán tudomány népsze-
rüsittetik, hogy igy a hitetlenség ne maradjon csak egyesek 
monopoliuma, hanem mindnyájak közös javává váljék ; a 
modern műveltség ugyanazon mérvben és arányban terjed, 
amilyenben mélységéből veszteni kezd, s mindig szélesebbre 
terjeszti ki medertelen vizeit, — s van-e, ki magát ma már 
műveltnek nem tartaná ? — A sikeres ellenálláshoz tehát 
első sorban szellemi fegyver szükséges, vagyis alapos tudo-
mányosság. Magát a hittant is mindig jobban és jobban meg-
érthetővé kell tenni, népszerű alakba önteni, s igy valameny-
nyiek közös javává tenni, — a félrevezetett ész homálya 
csak a tiszta, s mindent földeritö alapos vallásismeret fénye 
által oszolható szét. 

Korunkban a hit alapjainak kimutatása, a hit védelmi 
érdek, — mind a hittan, mind a bölcsészeti tudományoknak, 
nem különben a népszerű irodalomnak, de főleg a szószék-
nek fő feladata. Innét e székről, mint tulajdonképi trónjáról 
kell az isteni tudománynak fensőbb erejével egész teljében 
azok szájából áradoznia, kik annak megőrzésére kiválóan 
hivatvák : „labia sacerdotis custodient scientiam, et legem 

requirent de ore ejus : quia angelus Domini exercituum est." 
(Mal. II.) Ez azon hely, honnét maga a pap, mennyei kül-
detésének emelő önérzetében, saját szellemi erejének kimu-
tatása által, a világ ellen fényes ellenállást tanúsítani annál 
is inkább köteles, minthogy napjainkban a clerus meginga-
tott tekintélye leginkább alapos tudomány és műveltség suly-
jával állitható vissza. Ily szószék, az igazságtól elpártolt 
lelkeket is magához fogja vonni, s a hallgatók közöl nem 
egyet az Isten ügye melletti harczra lelkesíteni, s ahoz illő 
fegyverrel is ellátni. Egy sz. Ambrus, sz. Ágoston, egy 
aranyszavu sz. Péter, aranyszájú sz. János, sienai sz. Ber-
nárd, capistrani sz. János, salezi sz. Ferencz, egy Pázmány 
Péter — ezer és ezereket vonz a szószékhez, kik különber 
tán soha sem jutottak volna el az igazság megismeréséhez 
életjobbuláshoz. Igen, ki nem ismeri a rendkívüli nagy és 
csudás eredményeket, melyeket az Isten igéjének buzgó és 
erőteljes hirdetése már a legroszabb időkben is vitt véghez, 
és az egyháznak uj s nagy győzedelmeket szerzett? Napja-
inknak is erre van szüksége ! — Jó tehát, ha mi is, kiknek 
oly nehéz, de nagy és fontos föladat jutott, a múltnak ezen 
fényes előképeire mennél gyakrabban visszatekintünk, — 
miszerint azok által fölemelve, s magasztos hivatásunk mel-
lett föllelkesülve, annál jobban fölfoghassuk azon mennyei 
bölcseségét a tanitásnak, melynek erejével oly csudálatos 
befolyást gyakoroltak a kedélyekre. 

Hogy ennyi és oly sok követeltetik napjainkban az 
egyházi szónokok tudománya- és buzgóságától, annak bebi-
zonyítására, a többször idézett t. zsinat szavaival zárom be 
most is czikkemet : „Dolenduru summopere est, nullo um-
quam tempore aerius, quam nunc, religionem et Ecclesiam 
impugnatam fuisse libris, ephemeridibus seriptisque innume-
ris, quae plena dolo venenoque mortifero per urbes et oppida 
vicosque ipsos sparguntur. . . . Adversus impietatis ac men-
dacii propugnatores, religionis ac veritatis regnum, gladio 
spiritus, quod est verbum Dei, acrius etiam propugnandum 
est, et quo studiosius inimicus homo et pseudoapostoli semi-
nant zizania, eo solertius et constantius divini verbi seges 
spargenda et protegenda est, ut mendaciis Veritas, perfidis 
hominum commentis doctrina coelestis, incredulitati fides, 
impietati pietas opponatur." Gyurikovics Mátyás. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, julius 21-én. A „Pester Lloyd« 165. számában 

„Die Autonomie der katholischen Kirche" czimü czikkében, 
bebizonyítja, hogy mily keveset ért a kath. egyház dolgai-
hoz. Mig az egyház ezen állítást : „Ecclesia a statu, status-
que ab Ecclesia seiungendus est" (syll. 55.) kárhoztatja, ad-
dig a Lloyd írója igy szól : „Die Notwendigkeit dieser Son-
derung ist in unserem Jahrhundert wieder zu lebendigen 
Bewusstsein der Menschen gelangt, und die Trennung von 
Staat und Kirche ist ein Schlagwort unserer Zeit geworden." 
A Lloyd irója szükségesnek mondja az „elválást — Sonde-
rung ;" mily érveket hoz erre fel ? — majd látni fogjuk 
alább. 

De menjünk tovább és kérdezzük, mit ért a Lloyd irója 
az egyház autonomiája alatt ? O igy ir : „Die Autonomie der 
Kirche besteht in dem freien Selbstbestimmungsrecht der 

9* 
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Kirchengemeinden — innerhalb des Kreises ihrer religiösen 
Interessen." Itt most az a kérdés, mit ért a Lloyd „vallási 
érdekek—religiöse Interessen" alatt.—Miben határozhatnak 
az ©gyes községek ? Mi is kivánjuk, hogy a községek, sőt a 
kath. rend szivére vegye a kath. egyházi érdekeket ; de nem 
az egyházi rend, hanem az állam ellen védje azokat, s nem 
a belső, hanem a külső ügyekről tanácskozzék, vagy is va-
lódi, földi érdekeiről az egyháznak. A belügy a püspökökre 
van biz va. A hit dolgában a conc. Later. IV. cap. 3-ban igy 
szól a Waldensek ellen : „Quia vero nonnulli sub specie pie-
tatis, virtutem eius (iuxta quod ait apostolus) abnegantes, 
auctoritatem sibi vindicant praedicandi, cum ipse apostolus 
dicat : quomodo praedicabunt, nisi mittantur ? omnes qui 
prohibiti, vei non missi, praeter auctoritatem ab apostolica 
Sede catholico episcopo loci susceptam, publice vei privatim 
praedicationis officium usurpare praesumpserint, excommu-
nicationis vinculo innodentur : et nisi quantocius resipuerint, 
alia competenti poena plectantur." Nevetséges volna arra 
gondolni is, hogy a hivek joggal birnak abban határozni, 
hogy mikép részesittessenek a szentségekben, vagy az egy-
ház áldásaiban. Hogy mikor részesittethetnek ebben vagy 
abban, itt szinte nem létezik a „Selbstbestimmungsrecht," 
mivel az egyházi hatalom a katholika egyházban nem a 
néptől származik, és ezt a nép senkinek nem is adhatja. Ezen 
tárgyban a conc. trid. sess. 23. can. 7. de sacr. ord. igy szól : 
„Si quis dixerit, episcopos non esse presbyter is superiores, 
vei non habere potestatem confirmandi et ordinandi ; vei 
earn, quam habent, illis esse cum presbyteris communem ; 
vei ordines ab ipsis collatos sine populi vei potestatis saecu-
laris consensu aut vocatione irritos esse, aut eos, qui nec ab 
ecclesiastica et canonica potestate rite ordinati, nec missi 
sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse verbi et sacramen-
torum ministros; anathema sit." De menjünk át a kormány-
zói hatalomra s kimondjuk, hogy a „Selbstbestimmungs-
recht" itt sem létezhetik a népnél. Az 1. Lat. zsinat 4. can. 
igy szól : „Praeterea iuxta beatissimi Stephani papae san-
ctionem statuimus, ut laici, quamvis religiosi sint, nullám 
tarnen de ecclesiasticis rebus aliquid disponendi habeant fa-
cultatem : sed secundum apostolorum canones omnium nego-
tiorum ecclesiasticorum curam episcopus habeat et ea velut 
Deo contemplante dispenset. Siquis ergo principum aut lai-
corum aliorum dispensationem vei donationem rerum sive 
possessionum ecclesiasticarum sibi vindicaverit, ut sacrilegus 
iudicetur." Ezen idézetek elég világosan kimutatják, hogy 
a Lloyd tévedt, mi ezt neki szívesen megbocsátjuk, mert a 
theologia nem szakmája, hanem mindazáltal kivánatos 
volna, hogy olyanba ne kapjon, mihez nem ért, mert a lap 
creditjéből veszíthetne. 

Acispa. 

TARANY, jul. 20. („A közoktatási ügy" czikksorozat 
szellőztetése.) — Mielőtt adott szavamat beváltva, a ,Regi-
strum'-ot folytatnám, és illetőleg ez é v r e n é z v e Isten 
kegyelméből be is fejezném, késztetve érzem magamat, a ,P. 
Napló' e folyó évi 120, 130 és 141-ik számaiban megjelent 
czikksorozat egy némely történetileg igazolhatatlan állítását 
különlegesen kimutatni, és a való-igazat napfényre hozni. 
Lássuk tehát. 

„Első és nagy királyunk (sz.) István, — úgymond a t. 

czikkiró — a keresztény egyház alapjára helyezte a nemzeti 
közoktatás ügyét,1) annak papjaitól várván a nép tanitását 
az iskolában is. Idő folytán (azonban) mindenben változott a 
helyzet. A szent király szemei előtt lebegett egyházon kivül 
még másik is helyet vitt magának, — a görög-keleti, itt-ott 
az erőket megosztva.2) Még sokkal nagyobb lett az erőknek 
elforgácsolása a hitjavitáskor.3) A helyzetnek im e változása 
számba nem vétetett. Az iskolák továbbra is maradtak, egy-
háziak, felekezetiek lőnek,4) és pedig anélkül, hogy akár feje-
delmileg, akár országilag a később (ép ez vétetett tekintetbe) 
támadt egyházaknak is megadatott volna az anyagi erő. 
Igaz, — veszi észre maga a t. czikkiró — másként ez, egy-
előre legalább, (csak is egyelőre ?) alig is lehetett, s hogy 
igy történt, ez nem csak kárral nem, sőt még haszonnal is 
járt.5) A szabad vizsgálódás elvére fektetett protestantismus 
(ugyanis) kiválólag az értelemhez szólott, a belátásra hivat-
kozván.0) Ezt tevén — t. i. kiválólag az értelemhez szóló 
protestantismus — föltétlenül érdekében állott (neki) az 
értelemnek fejlesztése.1) Innét — hangsúlyozza — az iskola-
ügynek a protestantismus által lett fölkaroltatása. Másfelől 
meg az e téren hatalmasan megtámadott catholicismus sem 
tehette — mond — hogy ne gondoskodjék az önvédelemről. 
Ez magyarázza meg — szerinte — a jezsuita iskolák kelet-
kezését és nagy virágzását, ez a többi tanitó rendek iskolái-
nak is elszaporodását. Ámde a tér munkásai számának ily-
képen lett szaporodása sem segitett azon bajon, mely a 
legnagyobb volt, értem — az elemi iskolák hiányát, — 
úgymond. E bajon — ugy véli — csak (?) a reformált egy-
házak segítettek, legalább némileg, (csak ? és mégis : leg-
alább némileg ? !) mint amelyek nemcsak kcpes tanítókat és 
hitszónokokat akartak nevelni, hanem fogékony és értelmes 
hallgatókat is, s mint amelyek, nagyobb intézetek állításában 
gátoltatván, egyenesen utalva voltak az alsóbb iskolák ápo-
lására." Már bizony a katholikus egyház sem akarhat fogé-
konytalan és értelmetlen hivőket nevelni, saját rövidségére. 

Ha Magyarország történetkönyvét lapozgatjuk, legott 
azon elvitathatlan tényigazság ötlik szemünkbe, hogy a 
kezdeményezés érdemczime az iskolák létrehozatalára, és 
fölkarolására nézve is, nem a később keletkezett protestan-
tismust, hanem azon ős egyházat illeti, mely — mikép a t. 
czikkiró is elismeri — „szent István király lelki szemei előtt 

*) Hála Istennek ! mert enélkül nem élne már magyar, és nem állna 
Buda még. 

2) A történelem szerint, legalább Magyarországban, azon felekezet 
jóval később keletkezett a protestantismusnál. 

а) Nevezetes vallomás ! Ugyan mint lehet hitjavitásnak mondani 
azt, mi a hazának századokra kiható nagy kárával, nem az erők egyesíté-
sében, hanem elforgácsolásában nyilvánult ? 

4) Hát jobb lett volna-e közösökké decretálni ? 
5) Ha igen, ugy elégedjék meg mindegyik saját anyagi erejével, 

üdvös versenyre kelve egymással a tan-ügy pályáján. 
б) Kiválólag ? Nem keltetik-e föl ezáltal és ápoltatik a haladás 

útjába álló önhittség szelleme ? Nem kell-e minden félszegségnek elejét 
véve, összhangzatosan az ember tehetségeit fejleszteni, — a paedagogia 
alapelveihez képest, az értelemre ugy, mint a szivre és akaratra is hatni, 
— hogy egyképen értelmes és vallás-erkölcsös keresztények képeztesse-
nek iskolában és templomban ? 

7) A katholikus egyháznak sem fekszik, nem fekhetik érdekében 
az értelmetlenség. Hisz ha hivei tudatlanok, annál több nehézséggel kell 
küzdenie. 



egyedül lebegett, és melyre nézve az erők elforgácsolásától 
sem kellett félnie." A föladat nagy volt, s nagyok a nehéz-
ségek is, melyeken csakis az Istenért, egyházért és hazáért 
mindenre vállalkozni kész hitbuzgóság diadalraaskodhaték. 
Egyfelől állott a még bárdolatlan, mert csakis fegyverforga-
táshoz szokott, és csatazajban gyönyörűségét lelt erőteljes 
magyar nemzet ; másrészről pedig Isten igéjét hirdető hit-
tanitók, teljes önfeláldozással a nép oktatására szentelvén 
egész éltöket. Ok valának a serdülő nemzedéknek is tanitói, 
midőn a püspökségek és kolostorok körül mindjárt kezdet-
ben tanodák alakultak. Az esztergomi érsekség mellett azon-
nal létrejöttekor iskola keletkezett, valamint egyéb püspök-
ségek és zárdák közelében is. A zoborhegyiről világosan 
emlékezik a pécsi egyházmegye második püspöke Mór, ki 
önmagáról vallja, hogy iskoláját mint tanuló gyermek ott 
végezé. Székesfejérvárott a káptalan gondja alatti iskola, 
melyet sz. István alapított, az időben igen nevezetes vala. A 
szent Gellért által létesített csanádi iskola csakhamar oly 
nagy hirre kapott, hogy a hazai növendékeken kivül, a len-
gyel, cseh, német és franczia ifjúságból is felette számosan 
sereglettek oda. Veszprémben a püspökség alapittatásával 
egykorú iskola, a tanitók jelességére, és a tanulók sokasá-
gára nézve, a párisi tanodához hasonlólag virágzék. Igy volt 
ez egyebütt is a hazában. A későbbi kor fejlődése azzal, 
melyről imént emlékezém, szorosan összefügg, mert csakis 
ennélfogva emelkedheték nemzetünk a cultura és dicsőség 
azon magas álláspontjára, melyen Corvin Mátyás nagy 
királyunk alatt, — tehát a világosság állítólagos teremtője 
— a hitújítás előtt — olyannyira tündöklött.8) 

Ez lévén a tényállás, méltán mondja a t. czikkiró : 
„Tudjuk — igy ir — hogy hazánkban az egyház volt azon 
alap, melyre állva létrehoztuk iskoláinkat, s melyen állnak, 
és tartatnak fönn azok mind maiglan." Hogyan állithatja 
tehát kevéssel utóbb, hogy a protestantismus karolta föl az 
iskola-ügyet ? Hogyan hozhatja föl minden bizonyíték nél-
a vádat, miszerint a szent király által a clerusnak adomá-
nyozott roppant javak mindinkább elvonattak azon rendel-
tetésöktől, minélfogva a népnek keresztény szellemben ne-
veltetésére szolgáljanak ? És ha elvonattak is, mikép törvény 
ellenére csakugyan elvonattak, nem egyszer hazánk villon-
gásos korszakában, a clerusnak bizonyára nem volt része 
abban, hogy ama javak a népek keresztény szellemben való 
neveltetésére ne szolgáljanak. Hisz maga a t. czikkiró bizo-
nyítja, hogy Nagy-Lajos királyunk által 1346-ban Pécsett 
alapított egyetemszerü főtanodára Hammer Vilmos, akkori 
helybeli püspök, 600 darab aranyat ajándékozott, ezenfelül 
saját lakházát és ,Irugh' (hihetőleg Ürögh) falut is evégre 
adományozván. Sőt ugyan a t. czikkiró azt is constatálja, 
hogy ugyan a föntisztelt püspök IX. Bonifácz pápa bele-
egyezésével, az egyházmegyéjében létezett három prépost-
sággal is dotálta az egyházi és polgári jognak azon taninté-
zetben működött tanárait. Nemkülönben kiemeli aztán a 
dicsöCorvin Mátyásunk fénykorában élt, mikép maga mondja, 
kitünö püspöki kart is, mely apostoli fejedelmével verse-
nyezve, nagyszerű áldozatokat tett a magyar cultura eme-
lésére. „Széchy Dén es — úgymond — az esztergomi, Várady 

8) L. Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében. Irta 
Pauer János. 75 - 76—77—78. 

István a kalocsai, Dóczy Orbán az egri, Vitéz János — Cor-
vin Mátyásunk nevelője — a nagyváradi, Geréb László a 
gyula-fejérvári, Báthory Miklós a váczi (egyház) megyében 
derék iskolákat állitottanak. Közülök — mond a t.czikkiró — 
az esztergami jelentékeny magasságra is fölemelkedett ; Vi-
téz az esztergami érsekségre jutván, azonnal sietett emelni és 
szélesbiteni Széchy Dénes müvét, oly könyvtárt is állitván 
az iskola mellé, mely az általa Nagy-Váradon alapitottat 
nagyban fölülmúlván, magával a királyéval is (Corvin Má-
tyásunk világhírű könyvtárával is) versenyezhetett." Nem 
megannyi bizonyitékok-e ezek, hogy az iskolaügy felkarol-
tatott már akkor, midőn a protestantismusnak még hire sem 
volt ? Nem nyilván való-e, hogy a kath. clerus az egyházi 
javakat rendeltetésök czéljaira fordította, az iskola-ügyet 
mindjárt kezdetben megindította, és mennyire csak a török-
és tatár- Bocskay- és Rákóczy-féle kül- és belvillongások 
engedék, utóbb is lehetőleg fölkarolá ? Innen van, hogy igen 
is a hitújítás előtt, Corvin Mátyás dicső korszakában, mikép 
maga a prot. Velleszky bizonyítja, csak ugy özönlöttek 
Magyarországba Europa legnagyobb tudósai. Ugyanazon 
protestáns iró tanúsítja azt is, ép azon időre nézve, hogy 
mágnások és községek derekasan hozzáfogtak a saját költ-
ségükön a tanodák fölállításához. — „Hazánknak félszázad-
dal előbb voltak tudományos intézetei — hangsúlyozza t. 
Árvay József sárospataki ref. tanár ur — mintsem Német-
országnak,"9) a hitújítás ez egekig magasztalt szülőanyjának. 

Nem mind arany az, ami fénylik. E példapeszéd igaz-
ságáról tesznek néha-néha tanúságot, a mi t. protest, atyánk-
fiai, amidőn elfogulatlanul Ítélnek saját iskola-ügyökről. Igy 
a többek közt. t. Révész Imre helv. hitv. debreczeni egyik 
lelkész ur, néhai Márton István, pápai ref. tanár 1794-ki 
„Planum systematis litterarii"-féle tanrendszeréről szóltában, 
imigy nyilatkozik : „Van ebben a többi közt például : Theo-
logia-dogmatico polemica ; Ontológia ; Geometria ; Trigono-
metria; Astronomia sphaerica et theorica; Chronologia; 
Gnomonica; História aularum seu statuum ; Jus publicum 
universale ; Jus naturae et gentium ; Cosmologia et theologia 
naturalis; Mechanica; Hydrostautica, Aerometri-Hydraulica, 
Oeconomia stb. Mindezek mondom — igy szól t. Révész Imre 
ur — s több számtalan mások két tanár által adattak elö 
három év alatt főgymnasiumi osztályokban. Az ily tanrend-
szerekkel — jegyzi meg — akár maiak, akár régiek legye-
nek, jóformán ugy vagyunk, mint a spanyol nemesek czi-
merével ; tömérdek sok a név és czim, de az ember mégis 
csak egy, s meglehet az sem valami derék."10) Ugy hiszem, 
hogy ehez nem kell commentár. 

Az előbbi, ,ex omnibus aliquid'-féle tanrendszernek 
hasonmásául, ugyan a fönnevezett t. iró, e saját korabelit is, 
a következőkben teszi közzé : 

„Volt idő, — s ilyen volt — jegyzi meg — az ő tanuló 
pályájának ideje is — midőn mi theologusok s egyenesen 
papi pályára készülök is, valami kimondhatatlan önérzettel 
mutattunk iskolai bizonyítványunkra, melyben ott állott 
például : a magyar kereskedelmi- és váltójog, a stylus curia-
lis. Pedig kevés kivétellel — mond — a mi dolgunk csak 
egy vala az iskolás gyermekekével, kiknek roppant népes és 

9) Prot. 1. 1864. 13. sz. 
>°) Prot. 1. 1866. 4. sz. 



spectaculumoa examenére, a specimenbe névszerint kitesz a 
tanitó : chemiát, astronomiát, globologiát, növénytant, termé-
szettant, történettant, hittant stb. s midőn ezen sok logia, 
tan és tudomány nem egyéb mint néhány lapnyi férczel-
mény elszájalás vagy szavalás végett. Valóban az ifjú az 
akadémiai tanpályán efféle gyermekségekkel (csak) addig 
ámittathatik, mig az irodalom és tudomány roppant mezejé-
ről sejtelme sincs."n) Ugy vélem, hogy ehez sem kell com-
mentár. De annyit mégis szabad legyen megjegyeznem, 
mikép ilyetén kinyilatkoztatások vajmi légbe párologtatják 
a hangzatos szólamot, hogy szemben a kathohkus egyházzal, 
csak e protestantismus karolta föl kellőleg az iskola-ügyet. 

De most hányjuk, vessük meg a másik kérdést is, ezt 
t. i. az elemi iskolák hiányán csakugyan a protestáns egy-
házak segitettek-e ? 

„Megszoktuk — mond t. Árvay József, s.-pataki ref. 
tanár ur — a középszázadokról megvetőleg szólni. Pedig a 
népiskolák dicsősége azon századokat illeti. (Tehát nem, a 
még korábban nem is létezett, protestantismus segitett az 
elemi iskolák hiányán). A reformatio, —mond—melyet eléggé 
elfoglalt az egyház rendezése, tüzetesen nem foglalkozhatott 
az iskola ügyével. Mig némely városok hatalmasan sürget-
ték a népiskolák felállítását, mások nem voltak hajlandók 
érette áldozatot tenni. Az elemi oktatás — faluról falura járó 
vándor-tanitók kezére bízatott, s amily mértékben terjedt, 
ép oly mértékben kezdett (az elemi oktatás) rosz hirbejönni 
a közvélemény előtt. Majd úgynevezett bacchansok (miféle 
tanférfiak lehettek ezek ? !) indultak útnak egész csapatok-
ban egy mester vezetése alatt, s tanitottak ahol volt, ki fizes-
sen. . . Több helyen a protestáns államokban — bizonyítja 
ugyan t. Árvay József s.-pataki ref. tanár ur — kétszáz 
évvel a reformatio után a néptanítóság egy kézmivesnek csak 
mellék-foglalkodása volt. Poroszországban — jegyzi meg — 
1722-ben megjelent királyi rendeletnél fogva,falusi tanítókul 
csak szabók, takácsok, kovácsok, kerékgyártók és ácsok 
fogadtattak el ; s 1738-ban megparancsoltatott, hogy az egy-
házfiu és iskolamesteren kivül, szabót nem szabad a faluban 
megtűrni ; oly iskola-tanítóknak azonban, kik semmi kézi 
mesterséghez nem értettek, megengedtetett az aratás idején, 
hat hétig napszámra járni."1 ' ) „A reformatio korában — 
mond t. Hoffer Endre prot. tanitó ur, ki különben az akkori 
katholikus iskoládat szamár-tanodáknak csúfolja — hét-
nyolcz-ekklézsiának is alig jutott egy-egy pap ; a papokban 
fölgerjedt a kapzsiság, mely az ekklézsiákkali kereskedés-
ben és ahol régebben másik pap vagy iskolamester is volt, 
ez állomásoknak lefoglásában nyilatkozott." A gönczi kanon 
1556-ról azon kapzsiságot kárhoztatja és tiltja. Voltak oly 
tanítók, kiket prédikátorok, praeceptorok gyanánt silány 
bér mellett tartattak. Ezekre vonatkozik a gönczi zsinat 
ezen határozata. „Pestores ecclesiarum, cibum rectoribus 
scholarum debitum non negent." A prédicatorok, a rectorok 
(iskolamesterekJ fizetéseit is magukhoz vonták, amiért aztán 
azok ellen kánonok is hozattak.12) A mi katholikus intézmé-
nyeinket oly sürüen gyalázni, a magukéét pedig mindig ege-
kig emelni szokott t. Trsztyenszky Gyula, ág. hitv. lelkész 
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ur egyenesen bevallja „a nevelés ügye körül történt mulasz-
tást, eléggé indokolva van az — mond — azon szomorú 
körülményben, hogy üldözött magyar protestáns Sión, elfog-
lalva (lévén) a létezésért (vitt) örökös küzdelemben, belfejlö-
désére kivánt gondot nem fordíthatott." ,3) Érdekes és figye-
lemre méltó t. Erdélyi Indali Péter ref. tanár urnák azon 
panasza is, mely szerint a hitújítás korában szokásos ván-
dortanitóság még most sem halt ki. „A protestáns elemi és 
gymnasiális iskolák állapotának — úgymond — a peregri-
nus tanítók, a mindenhez érteni kényszerülő theologiae can-
ditátusok sivár működése, egyik legfőbb oka, melyen csak a 
tanitói állás állandósítása, s a jeleseknek képzett tanítók 
megnyerése által lehet segíteni." ,!l) Végül : hadd álljon i t t t . 
Mokry Samu ágost. hitv. békés-csabai algymnasiumi tanár 
urnák ezen őszinte vallomása : „Az elemi népiskolákkal 
kevesen és keveset törődtek. Csaknem magukra hagyatva, 
vánszorogtak nagy nehezen—mond—az előre iramodó idősb 
testvér (a katholikus egyház és iskolái) után, de a távolság 
köztünk mindig nagyobb lett, mig most csaknem megmérhe-
tetlen."15) Többire: Isten mindnyájunkkal, és az ő szent 
oltalma ! 

Devics József. 

ROMA, jun 13-án. Mult szerdán tartatott az első fél-tf 
nyilvános consistorium. O szentsége két kamarásától kisér-
tetve 10 órakor jött a terembe, hol a bibornokok, patriar-
chák, érsekek és püspökök már egybegyűlve valának. Leül-
vén trónjára, megnyitotta a gyűlést egy beszéddel, néhány 
perczig szólván a szentenkké avattandó vértanuk ügyében 
és felszólitván az egybegyűlt főpapi méltóságokat, hogy az 
annyira fontos ügyben vélyeményüket egész szabadsággal 
kifejezzék. Erre felkelt Mattéi bibarnokdekán, mélyen meg-
hajtotta magát ő szentsége előtt, és ismét leülvén, s a biretu-
mot feltevén, olvasta szavazatának indokait; hasonlót tőnek 
utána a a bibornok-püspökök, áldozárok, és szerpapok. 
Az utolsó bibornok-szerpap végezvén, felkelt a legidő-
sebb patriarcha, térdet hajtott, azután állva és fedetlen fő-
vel olvasta votumát. Csak a 6 legöregebb érsek, és a 10 leg-
idősb püspök olvasta szavazata indokolását, a többi „placet"-
el szavazott, mindannyian pedig egyértelmüleg. Ezen egy-
értelműséget tekintve a szentatya azonnal óhajtotta volna a 
szenttéavattatást teljesíteni, azonban az ügy szerfölötti fon-
tossága kívánja, hogy még egy ízben forduljon az imádság-
hoz, s azért egy közelebb tartandó consistoriumban tudatni 
fogja szándékát, és a szenttéavattatás ünnepélynek napját 
kitüzendi. 0 szentsége befejezvén beszédét, az apostoli, ka-
mara főbiztosa ugyanazon kamara procuratorát helyettesit-
vén, a bibornokok padja mögött térdre borulván, felszólitá az 
apostoli főjegyzőket, hogy a consistoriumban történtek hü 
s teljes leírását eszközöljék, mire amazok dékánja válaszólá : 
faciemus. Azután a trón mellett álló kamarásokhoz fordul-
ván, azok tanúbizonyságát hívta fel e szavakkal : vobis testi-
bus. Melyek végeztével a pápa a gyülekezetre apostoli áldá-
sát adta, és a „dei paramenti" terembe vonulván, letevé szer-
tartási öltönyét és visszavonult lakosztályába. A consistorium 
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mely 10 órakor kezdődött, félegykor végződött. Jelen volt 
30 s néhány bibornok, s közel 150 püspök. A félnyilvános 
consistoriumokba a közönség nem bocsáttatik, a pápán, bibor-
nokokon és püspökökön kivül csak néhány praelatus, apos. 
főjegyzők (protonotarii), a Rota két idősb ülnöke, a szertar-
tások egyesületének titoknoka, a fidei promotor, az apostoli 
kamara főügyvivője, a consistorium titoknoka, pápai szer-
tartók vannak jelen. — A második félnyilványos consisto-
rium e hó 14-én tartatik a hltvallók és sz. szüzek ügyében. 
Ezen kivül egy teljesen nyilvános, melyben a pápa a bí-
bornoki kalapot átadandja De la Lastra y Cuesta sevillai 
érseknek. Ezen kitűnő főpap már 1863-ban neveztetett bi-
bornokká, de eddig személyesen nem jelenvén meg a b. ka-
lapot, czimet át nem vehette. Ezen alkalomra a spanyol kö-
vetségnél fényes ünnepély t s fogadást rendeznek. — Idegenek 
Romában minden nap számosan érkeznek. Franczia püspök 
eddig érkezett 17—19, papok is igen nagy számmal, hiszik 
hogy az ünnepélyekig legalább 1200 lesz. Tisztelet Fran-
cziaországnak és méltó papságának, a kath. világ e fényes 
képviseletében szép helyet foglalandnak el. Mondják, hogy 
a montaubani nagy papnevelde növendékei mindannyian 
eljövendnek, s a pápa ezeknek lakhelyül a Szentháromság-
ról czimzett zarándokházat jelölte ki. A Francziaországból 
jövendő egyháziak számára két fogadási nap van kitűzve. 
Sokat beszélnek a Langrand-Dumonceau bankárház és 
az olasz kormány között felmerült vitákról, melyekbe több 
okból avatkozni nem akarunk. Nevezett ház a katholikus 
érdekek pártolását, és a szentszék helybenhagyását fitog-
tatja. Ez annál nagyobb vakmerőség, miután a romai hiva-
talos lap ama ház első pénzügyi tervezetét kárhoztatta, és a 
másodikban sincs valami, ami megerősítésre reményt tart-
hat. Megfoghatatlan, mikép lehet egy tervezetet kiválóan 
katholikusnak (profondamente cattolico) nevezni, mely fosz-
togatja a papságot, kárhoztatva lőn a szentszéktől, és amely-
től még a zsidó bankárok lelkismerete is visszariad. 

LONDON, jul. 18-án. Az irhoni prot. államegyházi 
intézmény feloszlása, ugy látszik közel van. Azok is elitélik, 
kik eddig védői valának, már nemcsak a katholikusok te-
kintik többé lázitó anomaliának, hanem Anglia legkitűnőbb 
államférfiai is. Brougham a legnagyobb visszaélésnek nevezi, 
mely valaha polgáriosodott államban létezett. Grey is ugy 
vélekedik, hogy a történet nem mutat fel hason intézményt. 
Schmith Sidney állitja, hogy mig Asiában és Afrikában sem 
találni ily visszaélésre. Hasonló idézeteket szaporíthatnánk. 
De nemcsak államférfiak, magában az irhoni angl. egyház-
ban is találtatnak egyházi férfiak, kik elég méltányosak ha-
sonlólag bizonyítani. Dr. Lee, a connori megye dékánja, 
írja : „az irhoni egyház nem maradhat soká jelen helyzeté-
ben, mit annak érdekében is kell óhajtanunk. Meg kell a 
kérdést oldani végleges módon."Dr. Atkins, a ferusi prot. de-
kán, ugyanazt mondja. Mindez megmagyaráza nekünk Rüs-
sel lordnak, a lordok házában jun. 24-ikén e kérdésre vonat-
kozó beszédét. Különben ezen államférfiú által az irhoni egy-
házijavakra vonatkozólag felállított kérdés nem első ízben ho-
zatott a britt parlement elé.Nem sokkal a katholikusok eman-
cipatioja után 1833-ban tanulmányozta azt a kormány és azóta 
több ízben,és különféle alakban terjesztetett elé, hanem még 

O'Connel is,aki annyit tudott hazája és hite számára kivívni,hiá-
ban küzdött ez ügyben. Még 1854. midőn Shee egy törvényja-
vaslatotvolt előterjesztendő ez ügyben,a követek kamarája tár-
gyalásába sem akart bocsátkozni. Azóta olyannyira más szellő 
fúj, a közvélemény annyira változott, hogy maga Russel is 
hajlandó azt követni, sőt védőjéül fellépni. A catholicismus 
növekedése Angliában oly tény, melyet félreismerni lehetlen, 
aminek következménye, hogy a protestánsok is béküléke-
nyebbek. Nevezetes jelenség, hogy midőn a mult évtizedek-
ben a katholikusok hangosan tiltakoztak vagy követeltek, 
alig nyertek valamit : most pedig midőn hallgatnak, és az 
időre bizzák a mult sérelmeinek jóvátételét, anglikán pol-
gártársaik kelnek védelmökre. „A helyzet legroszabb oldala 
— igy ir a Times — hogy azok, kik szenvednek, fel nem 
szólalnak, az, ki panaszolkodhatnék, nem jelenkezik a bíró 
előtt, az áldozat nem mondja meg, mivel lehetne kielégíteni, 
bajának minő a természete? Angolország ezer kérdést intéz 
hozzá, mit kiván ? Irhon nem felel. A nehézség megoldása 
igy egészen a mi vállainkra nehezedik. Nekünk kell kita-
lálnunk Irhon álmait, és azokat magyarázni. Lord Russel 
pedig nem Dániel, ő csak azt mondhatja : Irhonnak talán 
erre, vagy arra van szüksége, és miután határozottan nem 
szólhat, a parlementnek kell segélyére jönni." Hiában gú-
nyolódik a Times, szemben a méltóságteljes hallgatással. 
Maga is elismeri különben, hogy Angliának ki kell elégíteni 
Irhon minden méltányos követeléseit, és igy gondolkodik a 
kormány is. Ugy hiszszük, hogy amint a felsőházban Russel 
szavai győzök voltak, ugy leendnek Gladstone szavai is az 
alsóházban. Az igazságszolgáltatás ideje közel van, a leg-
közelebbi ülésszak nem fog lefolyni anélkül, hogy az irhoni 
egyház kérdése meg ne oldassék. Gladstone hiszi, hogy a je-
len helyzet veszély nélkül fön nem tartható. Háromszáza-
dos szenvedések után Irhon még egy évig várhat. Gladstone 
szerint Irhonban a prot. egyház csak ugy volna fentartható, 
ha az a többség, a nép vallása volna, pedig ez nem igy van, 
„Az irhoni államegyház kérdése — úgymond — nem tár-
gyaltathatik politikai convenientiák szempontjából, hanem 
ha az igazság, j^g és méltányosság örök elveinek szempont-
jára állunk. Sem az angolok, sem a skótok nem tűrnének 
meg országukban az irhonihoz hasonló állapotokat. Adjuk 
meg Irhonnak azt amivel tartozunk és bánjunk vele ugy, 
amint kívánjuk, hogy velünk bánjanak. A perez nin-
csen távol, melyben a parlement belátandja, miszerint 
kötelessége e kérdést alaposan és jó szándékkal ta-
nulmányozni. Megvallom, táplálom a reményt, a kérdés 
oly kielégítő megoldása iránt, melylyel mindannyian meg 
leendük elégedve, bámulván azon oktalanságot, mely 
gátolta eddig is megoldását." E nemes szavak miatt az ir-
honi főügyvéd communismusról vádolta a ministert. Gladstone 
vigasztalhatja magát, az elismerés nem maradhat el. A vak-
buzgóság, gyűlölet hangjai nem hiányoztak a felsőházban 
sem, de sem Cairus lord, sem barátai nem valának képesek 
Russel érveit megerőtleniteni. „A közvélemény — mondá a 
nemes lord — békülékenységet követel. Sokan még az ál-
lamegyház kebeléből is ugy vélekednek, hogy a kath. egy-
házat Irhonban megszentségtelenités nélkül lehet segélyezni." 
Kifejtvén a továbbiakban Anglia gyászos politikáját Irhon 
irányában, midőn ugyanazon időben Skotczia vallási sza-
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badságát tiszteletben tartotta, igy folytatja : „csudálkozha-
tunk-e, ha vallásukhoz hü emberek elégedetlenek, látván, 
hogy a népségnek alig hetedik része az egyházi va-
gyon és jövedelmek birtokában van, az ő püspökeik, papjaik 
egyházaik semmiben sem részesülnek ? Kétségkivül már 
nagy engedmények tétettek az irhoniaknak, de ők ezenkívül 
még óhajtják, hogy egyházukkal ugy bánjanak, mint ha-
sonjogu polgárok egyházával, egyszóval a vallási egyenlősé-
get óhajtják, és váljon mit lehet ez ellen mondani ? Politi-
kánk Irhonra nézve nem volt dicsőséges. Szégyen Angliára, 
hogy ott a vallási békét és egyetértést még nem létesitette. 
Poroszország a kath. és protestáns polgárai között eme egyet-
értést kivitte,tehetjük-e mi azt a nemzeti megalázás érzelme 
nélkül, hogy hátrább maradjunk Poroszországnál ?" Rüssel 
ezután megemlékezett a kanadai és irhoni katholikusok 
nagy többségének dicséretes magatartásáról szemben a féni 
mozgalmakkal, és igy szólt: „Emlékezzenek meg arról, 
hogy a katholikusok legerősebb támaszai voltak a trónnak, 
a korona becsületének." Érintvén a katholikus egyháznak 
gyarapodását, újjászületését Angliában, felkiáltott : „a romai 
kat. egyház túlélt minden üldözést, és igazolni látszik a 
költő gondolatát, ki ugy tünteti fel mint üldözöttet, megseb-
zettet, mint amelyet szivén találtak, de amely még sem hal-
hat meg." Igen, Russel helyesen nyilatkozott,a kath. egyház 
Angliában és Irhonban dicsőségesen kelt ki sírjából, melybe 
öt örökre eltemetve hitte a protestantismus. Ezért akarják 
most engesztelékeny eljárással feledtetni vele „a szerencsétlen 
politikát, mely R. szerint más idők követelménye volt." Ki 
tagadhatná, látván mindezt, és hallván az idézetteket, hogy 
Angliában a legnagyobb, a legcsudálandóbb átalakulás tör-
ténik, melynek csak tanuja lehetett századunk ? 

VEGYESEK. 
Julius 25-én a hittani kar az ő rendes ülésében, jövő 

iskolai évre dr. Ruzsicska János, a canoni jog rendes és nyil-
vános tanárát választotta meg dékánnak; továbbá ft. Nogáll 
János, nagyváradi 1. sz. székesegyházi kanonokot, apá-
tot, papneveidei igazgatót, hittudort, stb., — tekintetbe vévén 
a hittanulmányok mezején tanúsított hosszas munkálkodá-
sát, különösen az általa irott és kiadott számos könyveket, 
melyekben nemcsak kitűnő tudományosságát bizonyitá be, 
hanem egyszersmind, ami az ő egyedüli érdeme, azon tudo-
mányt művelte a magyar irodalomban, melyet a hittani is-
kolai hagyomány „scientia sanctorum"-nak nevez, és igy az 
általa egykor kivívott Littudori méltóságát tudományos és 
becses müveivel, amint ezt a tudori hivatás követeli, bő 
mértékben újra bebizonyította,megékesítette,— a hittani kar 
hittudorainak testületébe egyhangúlag, s neki testvéri üd-
vözletét küldve, beigtatta. 

Nyitráról eme sorokat kaptuk : Kubicza István ur, a 
nyitrai székesegyház kanonokja, főesperes, pápai t. káplán, 
a nyitrai főtiszt, káptalan kitűnően munkás tagja, az egy-
házmegyei iroda buzgó igazgatója, püspök ő méltóságának 
jobb keze, hosszas kinos betegeskedése után mai nap reg-
geli 9 órakor az örök életre átszenderült, életének épen 47 
évét holnapután vala érendő — amidőn földi maradványait 
a sírboltba vinni fogjuk. Általános a részvét, a fájdalom, az 
ily korán elhunyt jeles, tehetségdús- s buzgó egyházi férfiú 
után. O a legfiatalabb volt a nyitrai káptalanban. Betegsége, 
mely különösen az utólsó időkben igen nagy fájdalmakkal 

vala összekötve, aranyérből látszott származni, többszörös 
orvosi műtétet is kelle kiállania, de hasztalan ! a Mindenha-
tónak tetszett őt ily korán magához vennie ; az örök vilá-
gosság fényeskedjék neki ! 

Siléziában, a luth. Oberkirchenrath mindazon pastoro-
kat, kik az ősi és változatlan evangelicus credóhoz ragasz-
kodnak, mint romanizáló eretnekeket kiközösítéssel fenye-
geti. Az ős lutheránusok még hittek valamit, ma már vala-
mit hinni, a kőmives pastoregylet előtt annyi, mint eretnek-
nek lenni. Előttök a hitetlenség«az igazi hit. — Nürnberg-
ben egy bajor tiszt 58 teritékü vacsorát rendezett, s erre a 
mult évi háborúban elesett bajor tiszteket meghívta. A ha-
lottak meg nem jelenhetvén, a tiszt a porosz királyt hivta 
meg vacsorára távirat által. — Nagy a poroszok szeretete. 

A „P. Hirnök" a váczi képviselői választókhoz inté-
zett felszólítást röviden elemezve, a felhívás istenkáromló 
kifejezésére, eme jeles megjegyzést teszi : „Ily nyelven nem 
ir a müveit szabadság embere, legkevesbé pedig a büszke 
önérzetü magyar. A váczi felhívás a rajongó és szolgailag 
hízelgő bálványimádás nyelve. Nincs oly magasztos név akár 
az emberiség, akár fajunk történetében, melyet a Megváltó 
szent neve után sorozni, vagy azzal arányba hozni méltó 
volna. K. Lajost bizonyosan nem kényeztette el annyira 
sorsa, hogy meg ne döbbenjen oly idololatria felett, mely 
csak a kihűlt szabadságérzet nyomában sarjad, hogy egykor 
a zsarnokságnak menhelye legyen." 

,Vaterland' újság derekasan harczol Mühlfeld, Herbst, 
Pratobevera és társai ellen a bécsi országgyűlésen, a concor-
datumot illetőleg, mely ellen mindeddig átalános szólamok-
nál mást nem tudtak felhozni, úgyhogy mindnyájan, kik a 
concordatum ellen szónokolnak, bebizonyítják, hogy azt nem 
is olvasták. Kimutatja Vaterland, hogy nem a concordatum, 
hanem az 1787 oct. 13-i tolerantialis edictum parancsolja, a 
mind két nemű gyermekek kath. nevelését, ha az anya pro-
testáns ; nem a concordatum, hanem az 1793 sept. 30-i, és 
1797. aug. 18-i, és Í834. apr. 11-i udvari rendeletek határoz-
zák meg, hogy a kath. gyermekeknek csak szükség eseté-
ben szabad prot. iskolába járni ; nem a concordatum, hanem 
az 1834. apr. 11-i rendelet határozza, hogy kath. szülők 
gyermekei érett korig akkor is a kath. religioban neveltes-
senek, ha a szülők prot. vallásra térnének át, s ha a prot. szü-
lők kath. hitre áttérnek,a 19 éven alóli gyermekek is áttértek-
nek tekintetnek ; nem a concordatum, hanem az 1856 oct. 
8-i államtörvény határozza meg Austriára nézve, hogy a 
vegyes-házasságban a házassági kihirdetés a nem-kath. fél 
imaházában is történjék ; ugyszinte azt, ami a vegyres házas-
ságok bíróságát illeti. A concordatumban a nemkath. feleke-
zetről egy árva szó sincs; minden kifogás, minden kifaka-
dás tehát, mintha a concordatum a többi felekezeteket az ő 
jogaikban megcsorbitaná, levegőből van véve, s csakis a nem 
indokolt szenvedélyesség sugalhatja azokat, ami egy tör-
vényhozónál annyi, mint képtelenség a törvényhozásra. 

A hivatalos „Griornale di Roma" a szentatya által jun. 
25-én a papokhoz mondott allocutiora vonatkozólag ezt 
hozza : „Monitum. Apostolica benedictio, de qua supra (az 
allocutioban) mentio est, danda erit in forma Écclesiae con-
sueta, et ab iis tantummodo dari poterit, qui aut parochi 
sunt, aut parochorum auxiliares, aut religiosarum domuum, 
aliorumve piorum locorum, aut institutorum christianae 
juventuti educandae, aut hospitalium, aut carcerum poena-
lium moderatores." 

Szerkesztői tudósítás. 
Sz—e. J. Jelesen, derekasan ; máskor is, sőt legtöbbször; de a 

tárgy piszkos, a személy aljas, az írottak ellentéte oly világos, az indi-
gnatio oly egyetemes, hogy vele tovább törődni annyi lenno, mint az ér-
demetlent megtisztelni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko e s i Sándor által (Érkövy, Qalgóezy és Koesi nyomdájában) Halpiacz és alrtunasor sarkán 9. sz. a. 
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TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
— Megrendelési felhívás halotti beszédekre. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

A romai ünnepek az egész világon megülettek, 
— ez ünnepek valóban a k l N ^ l l j p ^ ünnepei vol-
tak. s aki ama napok alatt testileg Romában nem volt, 
saját plébániai templomának oltárzsámolyánál oly 
reményekben, oly vigasztalásokban térdepelt, mi-
lyenekben térdeltek a zarándokok százezrei sz. Pé-
ter confessiojának rácsai körül, — azért imádkozott, 
azért dicsérte az Istent, amiért imádkozott, s dicsérte 
az Istent a pápa körül összesereglett kath. sokaság ; 
úgyhogy aki a mult napokban Romába nem utazott, 
lelkében teljesen ott volt. Roma ünnepei a kath. vi-
lág ünnepei, — Roma igazán a kath. világ köz-
pontja, mely felé tekint és óhajtozik minden sziv. 
Ily egységet, ily szellemi erőt a világ soha nem lá-
tott, s kivüle mást látni sem fog. — Quia terribiliter 
magnificatus es ! 

Ott volt a hivőnek lelke, láttuk, hogy nem ma-
radt el onnan a hitetlen kőmivesek lelke sem ; vissz-
hangzottak a romai ünnepek minden hivő lélekben, 
visszhangoztak, visszhangzanak azok a hitetlenek 
között is. Romának ünnepei a hivőket vigasztalták, 
a hitetleneket pedig kínozták. Ott volt a hitnek 
népe, oda kellett vánszorogni, ha nem is akart, a 
hitetlenség csordájának is. Roma, a kereszténység 
városa, kincse, birtoka, mert nem a latin, mely soha 
nem létezett, sem az olasz nemzetiségnek köszöni 
fönmaradását, diszét, gazdagságait, hanem, mikint 
Persigny herczeg 1865-ben irta, a kereszténység-
nek ; Roma mindig az egész világ figyelmét magára 
vonja, valahányszor szól, valahányszor ünnepet ül ; 
Roma örömet vagy gyötrelmet szül, mikint az, aki-
ről mondatott és Íratott: positus est hic in ruinam 
multorum, et gloriam plebis suae Israel. — Valóban 
felkiálthatunk: quam terribiliter magnificatus es; 
mirabilia opera tua ! 

Pudentius polgár, első kereszténynek estélyein 

Romában, tárgyaltathattak, dicsőíttethettek igy az 
alexandriai, az antiochiai, a corinthusi hitvallók és 
vértanuk szenvedései, kivívott diadalai, mikint ma 
a romai ünnepek előadatnak ott, hova egy romai 
zarándok betér. A pogány proconsulok, praefectu-
sok előcsarnokaiban, vagy Nero nympheumában, 
Diocletián thermáiban is épen igy beszélhettek a cy-
nicusok, academicusok, stoicusok a keresztényekről, 
valamint a brüsseli vagy párisi kőmives lapok utáu 
beszélt nálunk egy hazatért a „Hona-ban, aki 
ezelőtt a rokonszenvnek, ma, inkább megismertetvén, 
a megsértett magyar műveltség ellenszenvének áta-
lános tárgya. Nihil sub sole novi; még az sem, 
hogy a kath. egyháznak vagy mód fölött szerettetni, 
vagy mód fölött gyülöltetni kell. Krisztus Jézus 
földi sorsának örököse marad ő mindenkor. Gyer-
tyát gyújtanak Romában, s kavarogni kezd a pok-
lok feneke az egész világon. Borzasztó hatalom 
mégis ez, mely annyi mozgalmat képes előidézni. 
Terribiliter magnificatus es; mirabilia opera tua, et 
anima mea cognoscit nimis. 

Mondták, hogy a pápaság meghalt. Hagyják 
tehát sírjában, s menjenek dolgaikra. Halott ő, de 
oly halott, mely minden élőt eltemet s el is fogja te-
metni azokat, akik őt halottnak mondják, de halott-
nak mégsem hiszik, mert nem harczolnának oly dü-
hösen ellene. És ha halott, annak öröksége ő, aki 
halottaiból feltámadt, s azért a pápaság épen akkor 
támad fel, akkor müvei csudákat, mikor halottnak 
kiáltják. E halott él. mert szól, tanit, itél, működik, 
s nincs a világon intézmény, melynek szavától, Íté-
letétől, működésétől inkább rettegnének, mint e, ha-
lottnak kiáltott pápaság. Quia terribiliter magnifica-
tus es ! Sok ellensége van e halottnak, mialatt a ha-
lottak iránt a gyűlölség meg szokott szűnni. Tehát 
vagy meg nem halt a pápaság, vagy pedig emez ellen-
ségek az emberiség érzelmeit is levetkőztették, — s 
talán mindkettő igaz. El a pápaság, élni fog akkor is, 
midőn ellenségei sírba szállnak tamquam vulnerati 
dormientes in sepulcro. — Quia terribiliter magni-
ficatus es ; dies formabuntur, et nemo in eis. 

10 



Aki maga meghalt, arra nézve minden meghalt -
nak látszik. Montaigne hitetlen volt, sőt a hitetlen-
ség mestere, de azért a történeti igazságot látván, 
irta: „A pápa, mint fejedelmi egység, egységben 
tartja az egész kereszténységet maga és Jézus körül. 
Ezen szellemi és egyetemes hatalom mindig szük-
séges lesz a kereszténységnek, mint élő forrás, mely-
ből felfakadnak és kifolynak minden többi fejede-
lemségek, s mely első alapittatott meg, nem a maga 
hasznára, hanem mindnyájunk szükségére, s melyre 
azért mindenkor szükségünk lesz. Ily egyetemes 
hatalom nem veszhet el; ő a kereszténységben gyö-
keredzik, s marad, mikint rendelte azon első pap, 
akinek ama hatalom adatott. E hatalom örökös, mi-
kint a kereszténység, és ha Jézus Krisztus halha-
tatlan és mindig él, halhatatlan marad az is, amit ő 
rendelt. Az ő egyháza, az első papon, mint saját he-
lyettesén, alapitva, egyességben maradván vele a 
többi papok, fönmarad, meddig csak a világ fog fön-
maradni, mert Krisztus Jézus a főpap, s amennyire 
ember, papságát nem az emberektől, hanem közvet-
len az Istentől kapta, örökké él és uralkodik áldva 
az egekben, s élni fog mind örökké." ') 

Igy szól egy hitetlen az ő hitetlen társaihoz, 
kik a pápaságot az ő korában halottnak kiáltották. 
„Pápa nélkül nem maradt volna meg az egyetemes 
ker. hit e világon, igy ir Tobler a pápaság leggyá-
szosabb évében, a hit elveszett volna, s mi, akik 
egyházat képezünk, őseinkben vesztünk volna ki, 
vagy inkább soha sem pillantottuk volna meg a vi-
lágot." 2) „A pápaság eredete és fönmaradása oly 
nagy sulylyal bir, irja Wolters, hogy a katholiku-
sok ezt, mint megczáfolhatlan bizonyiték gyanánt 
tekinthetik hitök igazságának bevitatására."3) „Bár 
mely oldalról tekintsük is a romai szentszéket, min-
dig tiszteletre méltónak találjuk, igy irt Lalande. 
Nincs oly régi királyság mint az övé; nincs király, 
kinek hatalma nagyobb, s inkább tisztelt volna, mint 
a pápaság ; nincs király, aki, mint a pápa, a király-
ság és az isteniség jellegét magán viselné, kinek oly 
szigorú erkölcsei volnának mint a pápának."4) 

íme a ti halottotok a hitetlenek előtt. Igazán : 
terribiliter magnificatus es ! a hitetlenek deritik fel 

]) Théologie naturelle de Raymond de Sebonde, tra-
duite par Montaigne, et représentant sa propre profession 
de foi. chap. 312. 

2) Anreden an mancherlei Betrübten der jetzigen Zeit. 
Pest. 1808. 

3) Minerva. 1810. 
4) Apologistes invol. T. 2. pag. 579. ed. Paris 1853. 

előttünk a legszükségesebb igazságokat. Et nox il-
luminatio mea in deliciis meis ! 

Mondták Pesten, hogy Roma a hitetlenség vá-
rosa, hogy legtöbb hitetlent táplál, hogy a biborno-
kok leghitetlenebb testület. Az irónak ezen csak 
örülni kellene, s ő mégis haragszik. Különös hitet-
lenség az, mely a hitet oly helyesen érti, oly hiven 
őrzi, oly állhatatosan vallja, a hit szabályait semmi-
ben és soha meg nem sérti. A romai székről mái-
harmadik század első felében Íratott : „ad quam in-
fidelitas non possit habere accessum." Csuda volt a 
ker. hitnek terjedése, csuda a pápaság fönmaradása; 
de minden csudák között legnagyobb csuda volna, 
hogy eme hitetlenek annyi századon tartották volna 
fel a ker. hitet és egyházat, s hogy a hitetlen bibor-
noki testület mindig oly helyes tanácsokat adjon a 
pápának a hit dolgában. A hitetlen csak megron-
tani tudja a hitet; s gondoljon magára a magyar 
iró, hogyan tartaná ő fel a hitet és egyházat, ha ez 
reá volna bizva. Praeclarum ovium pastorem ! kiál-
tana a hivők serege. — De ő is azok egyike, 
kik lelki gyötrelmek között kiáltották : quid mihi et 
tibi ? obsecro te, ne me torqueas ! — Vere terribiliter 
magnificatus es ! et anima mea cognoscit nimis. 

A hitetlenség meg szokta tartani a logikát, s 
azért ha kinosan is, de mégis valahogy csak lehet 
olvasni a hitetlenek irományait; de a magyar Író-
ban a szenvedély már az elmét is megtámadta. Mi 
lelkünkben Romában voltunk, de ő sem maradha-
tott el onnan, mint a góttemplom falaiból a szörny-
állatok, melyeknek torka és szája esső-, s más piszok-
vezeték gyanánt szolgál a födél, vagy a külső pitvar 
alatt. Ez a „terribiliter magnificatus es" értelme. 

Egy másik lap, mely magát protestánsnak czi-
mezi,de a protestantismus credójából talán annyit sem 
vall, mennyit egy zsidó vagy török, irta, hogy a 
pápa az ő hatalmának foszlányait mutogatta sz. Pé-
ter 18-százados ünnepén.3) Legyen, csak foszlányt 
mutatott a pápa, de tik Calvin müvéből csak egy 
faszéket tudtok felmutatni Genfben, s ez sem Calvin 
müve. Foszlány a világi fejedelemség, ez azok lel-
kismeretére esik vissza, akik azt foszlánynyá szag-
gatták, s hogy e foszlány mutogattatik, leginkább 
borzadnak tőle, mert e foszlány még megvan. Ter-
ribiliter magnificatus es. Hogy e hatalom még fönt 
van, ez az Isten dicsősége, ez a szentszék győzelme ; 
hogy foszlányokban van fönt, azért ragaszkodunk 
hozzá hivebben. melegebben. E foszlány, e pápaság, 

5) Prot. egyh. s isk. lap 29. sz. 21. jun. 1867. 
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mégis a ker. világ hitzászlaja, mialatt ti credotok foszlányait 
sem bírjátok már ; e foszlány, a pápaság, a mi tiszteletünk 
tárgya, mialatt ti saját credótokat sárral dobáljátok, s aki 
közőletek még hisz, mint Moczkovcsák, azt lapotokban le-
marjátok; e foszlány, a pápaság, mégis a ti rettegéstek, 
melyre feljajdultok, valahányszor reá gondoltok ; e foszlány, 
a pápaság, zavar titeket, épen azért, hogy mint foszlány ha-
talmasabb ma, mint volt, amikor előttetek még foszlány 
nem volt. E foszlányra kiáltjátok ti lapotokban : quid mihi 
et tibi fili Altissimi, obsecro te, ne me torqueas. Foszlány 
előttetek, — mint foszlány jött ki legelőször a sírból, öt he-
lyen átlyukasztva, s mint foszlány ítélni fogja az eleveneket 
és holtakat. Foszlány e hatalom, s ti gúnyoljátok azért, mert 
foszlány ; legyen tehát foszlány, — amely zászló foszlány 
maradt, az számtalan csatákat állott ki, s dicsősége épen az, 
hogy foszlány, s ti, az egész világgal oly tehetetlenek vagy-
tok e foszlány ellenében, mint voltatok, mielőtt azt fosz-
lánynyá szaggattátok volna. Foszlány e zászló, e hatalom, 
mint foszlány tűnt fel a világon a vértanuk szétszaggatott 
testei fölött, midőn már torquerentur non tam membra, quam 
lacerata corporis vulnera, s meghódította a világot ; domuit 
mundum non ferro sed ligno ; s e foszlány maradt fel a ker. 
Europa romjai fölött, hogy legyen mire tekinteni, mihez 
menekülni, mi által megmentetni, miután a polgári és tár-
sadalmi rend felforgatva, s minden más rend lehetetlenné 
lesz téve épen azok által, akik e hatalmat foszlánynak gú-
nyolják. Mit adtatok ti a népnek ker. király helyett, kit e 
foszlány nevelt '? Zsarnokot. Mily óvószert nyujttok ti a kir. 
hatalom visszaélései ellen ? Amit tik tettetek a pápa ellen, 
t. i. forradalmat, mely az állami életben mint trónletétel, 
vagy gyilok, vagy bárd szokott feltűnni. Ti nem vezettétek 
soha a világot, vezetni sem akarjátok, ti csak követitek azt, 
a világ után mentek, helyeselvén az ő tévedéseit, az ő kihá-
gásait, ti mindenben, ami történik, részesek vagytok, s di-
csekesztek, hogy a divó eszmékkel együtt haladtok. Ti nem 
voltatok, nem lesztek soha hatalom, mely a világnak irányt 
adjon, mely annak kihágásait, tévedéseit megakadályozza, 
ti a habokkal úsztok lefelé, nektek a világ semmivel nem 
tartozik, mert tőletek semmit sem kapott, még egy üdvös 
intést sem, ti nektek a világ csak annyival tartozik, hogy 
quod confractum fuit, non alligastis, mert erre hivatást sem 
éreztetek magatokban, ti csak arra vagytok, hogy a világ 
minden kívánságaira áment mondjatok, a visszatérést akadá-
lyozzátok, a szellemi felgyógyulást lehetetlenitsétek. Ama 
foszlány pedig küzd a világgal, mert hatalom, nem követi, 
hanem mérsékli a vágyakat, kijeleli és kárhoztatja a téve-
dést, vagy a gonosz tényt, mielőtt végrehajtatott volna, visz-
szahivja a tévedöket, elitéli a merészlőket, birván az igaz-
ságot, ezt mindig hirdeti, az élet ösvényeit nyitva, kitűzve 
tartja a halandók, a hatalmak előtt. E foszlány hatalom, 
melylyel mindig számolni kell, azért gyülöltetik a gonoszok 
által, mig titeket nem gyűlölnek, de veletek nem is számol-
nak, s gyülöltetése az ő igazságának és szentségének, argu-
mento per inversionem, bizonyítványa. E foszlány hatalom, 
mely legyőzte a világot, s legyőzi a jelen, a jövő világot is, 
ostromlóinak sírja mellett tovább halad saját munkájára. E 
foszlány birkózik azon világgal, melyet tik kézzel-lábbal 
öleltek, azért ami jó történik, az az ő müve, a roszban nincs 

része, s neki tulajdonitható, hogy még a szellemi hatalom-
nak, tehát a szabadságnak, a jognak fogalma nem veszett 
ki az emberiségből. Gúnyoljátok, foszlánynak nevezzétek, e 
foszlány fölöttetek diadalmat fog aratni, e foszlányban látta 
a pápát Timesnek levelezője, s mégis irta, hogy a pápa soha 
nagyobb nem volt, mint e foszlányban. 

Mi a credót mindenki előtt feltárjuk, s szabadságára 
hivatkozunk ; ti a világ haladásos, müveltséges credóját 
előnkbe tartjátok, s halállal fenyegettek. Ki tehát a szabad-
ság bajnoka ? mi-e vagy ti ? Nekünk van syllabusunk, nek-
tek is a világgal, — mi birunk dogmát, ti is a ti eteket a vi-
lággal ; mi joggal követelitek, hogy mi elvetvén sajátunkat 
a tieteket fogadjuk el ? Ti kardot emeltek, mert liberális 
elveitekből törvényeket kovácsoltok, s igy erőszakoltok; 
szabadságnak vagytok ti barátjai vagy pedig a zsarnokság-
nak ? Ti nekünk inquisitiót emlegettek a középkorból ; hol 
van kegyetlenebb, megkérlelhetlenebb inquisitio, mint a tie-
tek a más véleményüek irányában ? A spanyol inquisitio 
legalább nem hazudott véleményszabadságot, s csak a külső 
tényt Ítélte, a hazát megmentette : ti véleményszabadságot 
kiálttok, s mégis a véleményeket üldözitek, külső tényt nem 
birva, a lelkek titkai után leselkedtek, a hazát, mikor egy 
volt, darabokra, pártokra szaggatjátok. A spanyol inquisitio 
ismert és adott bocsánatot: ti amnestiáért kiáltoztok számo-
tokra, de magatok senkit nem amnestiáltok. Austria és a 
haza nincs még egészen kiforgatva, tehát kiforgatjátok. 

Bécsben is Mühlfeld, Herbst a concordatum egyszerű 
eltörlésére javaslatot tettek, melyet a bécsi országgyűlés el-
fogadott. Különböző pontból indult a kettő, de egy czélra 
tört. Szabadságot keresnek, ha a kath. egyháznak semmi 
szabadságot sem engednek, függetlenséget az egyház leigá-
zásában, s amit a pogány Caesarok ki nem vihettek, a par-
lement caesarocskák megkísértik. Tudtunk mi élni a po-
gány caesarok alatt, fogunk tudni élni e parlementi zsarno-
kok mellett is. Egy egyszerű polgár személyes szabadságai-
ban határt szabnak az államnak ; de a 18-száz éves kath. 
egyháznál semmi szabadságot sem ismernek, irányában az 
állami hatalomnak semmi korláta nincsen. Van a zsidó 
iránt, vau a protestáns iránt, — nincs korlát a kath. egy-
ház iránt. Tőlünk a létet tagadják meg, nem ismerik el jo-
gilag, hogy mint egyház létezünk, ők, az áilamimádás, sta-
tolatria hyerofantjai, minden önálló szabadságot a bálvány-
előtt felégetnek. A zsidó vallást elismerik, amint van, csak 
a kath. egyházat nem ismerik el, amint van. Reformálni nem 
birván őt, képzelödésök előtt kitörülik az élők sorából. Jas-
syban az oláhok nem ismerik el a házatlan zsidók tartózko-
dási jogát, ezen a diplomatia megindul, közbelép, egy ország 
belügyeibe avatkozik : Austriában a kath. egyházat mint 
szervezett egészet kitagadják, s ez jól van. A muszka is igy 
tett Lengyelországban. Murawieff a bécsi országgyűlésre 
Mühlfeldet küldte. Pratobevera, egykor minister Bécsben, 
katholikus akar maradni kath. papság nélkül. De a papság 
háta megett a pápa, az egész tanitó egyház áll ; mi tehát az 
ö katholikussága, miután a pápával, a kath. papsággal, az 
egész tanitó egyházzal ellenkezik ? Ha lehetne mondani, az 
ö katholikussága nem más, mint kath. protestantismus, sze-
mélyes vélemény, üres eszme, önámitás, miután senkit mást 
el nem ámíthat. Nekik a siilyedö pénzviszonyokat kellene 
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rendezni, s ők a vallási dolgokat oda viszik, hol a pénzvi-
szonyok vannak, hogy a pénzzavarokhoz a vallási zavarok 
is csatlakozzanak; őnekik a zilált birodalmat szilárditan1 

kellene, s ők legelőször csak a hitetlenséget szabadalmaz-
zák ; ők polgári szabadságot akarnak, s solidarismusi sza-
badságon kivül mást nem ismernek; ők törvényhozók, s 
törvény helyett sokak polgári, házi viszonyait akarják 
törvényesíteni. Az érdekek e világában, különös házi ér-
dek lehet, a concordatum ellen szónokolni. Különös házi 
érdek lehet az, melyet a concordatum ellen védeni 
kell; különös házi viszonyok, melyekben a concordatum 
miatt nyugodtan maradni nem lehet. Mühlfeldnek nem kell 
kath. cultus, jogi állapotban az állammal szemközt, ő a ber-
lini pantheistákkal a szép természet cultusát követi, s e cul-
tust legalisálni akarja. Közel van a dea ratio cultusa a csúf 
időkből. Tárgyilagos indok nincs azon szónoklatokra, me-
lyek Bécsben mondattak, tehát más alanyi, s mindenféle in-
dok sejtelmeire kényszerítenek, melyekről gondolkodni le-
het, de melyekről szólni nem tanácsos. Mihelyt Austriában 
ki lesz mondva, hogy a kath. egyház jogon kivül van, hogy 
a hitetlenség, a házi, a családi vallástalanság teljesen szabad : 
a birodalom részei egygyé olvadnak, a negyedfél-milliárd 
államadósság ki lesz fizetve, Sadova a történelemből kitö-
rültetik, Queretaronak emléke sem lesz, sőt megbosszultatik, 
a nyugoti és keleti birodalmi korona kezet fog, a slavok el-
hallgatnak, a csehek és oláhok elégedetten ülnek az asztal-
hoz, a muszkák Vistula és Bukovina helyett Franklin nyo-
mai után indulnak az éjszaki sark felé. — Törvényhozók-e 
ezek, vagy állami kuruzsolók ? Egy fáj nekik, hogy Austria 
eddig kath. hatalmasság volt a világ előtt, habár tettleg ré-
gen megszűnt az lenni ; egy fáj nekik, hogy Rudolf császár 
a keresztre esküdött, hogy II. Ferdinándnak mondatott : 
,non te deseram/ Austriának tehát kath. nevét is kitörülni, 
az uralkodó háznak történeti hagyományait megszakítani 
akarják. — Romában ünnep volt, a hivek Bécsben imádkoz-
tak, a képviselők házában Mühlfeld és Herbst Roma ellen 
kiáltoztak. — Quia terribiliter magnificatus es, mondhatjuk 
a zsoltáraokkal. 

Magyarország várta volna, hogy a bécsi országgyűlés 
nagyobb tiszteletet mutasson a pactum-conventumok iránt, 
semmint Mühlfeld és Herbst inditványaik tárgyalásában 
tanúsított. A birodalom két része a sanctio pragmatica alap-
ján uj pactumot csinál, hogy a birodalom minden részeit 
összetartsa. A birodalom ép, egész volta e szerződés becsű 
letes megtartásától függ. Pactum conventum a concordatum, 
valamint a prágai vagy bécsi békekötés; e békekötést tisz-
telik, mert háta megett 800,000 gyútüfegyver áll, a concor-
datumot nem becsülik, mert azt becsületnél más nem fedezi. 
Azt akarják-e a bécsi országgyűlési képviselők a magyarok-
kal elhitetni, hogy a szerződést meg lehet szakítani, mihelyt 
alkalom van reá ? hogy a szerződést csak addig kell tisz-
telni, mig fegyver kényszerit reá ? Erre akarják-e tanítani 
a magyarokat ? Annyi bizonyos, hogy aki egy szerződést 
nem tart, az a másik szerződésben sem nyújt biztosságot. 

Roma ünnepet ült, ime a kőmivesség felzúdult. — Ter-
ribiliter magnificatus es. — Különös halott, különös foszlány 
az a pápaság, mihelyt szent-Péterben gyertyát gyújt, a bi-
rodalomnak parlementjei zúgnak, kavarognak. Mondták, 

hogy a syllabus halva született gyermek és a syllabust Sturm 
még mais emlegeti a bécsi országgyűlésen, ma is retteg tőle 

Roma uralkodik. Egy óhajtást nyilvánított, s az idege-
nek oly száma sereglett össze Romában, a világ minden 
részeiről, milyent egy fejedelem sem lenne képes összegyűj-
teni saját alattvalóiból. Alig volt sziget, melynek lakója 
Romában nem volt, alig nemzet, melynek fia a halász utód-
jának nem hódolt volna. Csak Lengyelország az, melynek 
vértanú püspökjei, papjai, szerzetesei nem jöhettek ki a 
muszkák tömlöczeiből. A lengyelekre a haza egy tömlöcz, 
ajtait őrzik, hogy senki Romába ne mehessen, hogy Romából 
egy árva iratka se juthasson be. Nem mehettek a még meg-
maradt lengyel püspökök Romába, mert ha mennek, a világ 
püspökei ezeknek, mint hitvallóknak, vértanúknak kezeit 
csókolják vala. Valóban a romai szentszék ezen ünnepek alatt 
a muszka kormányra is „quia terribiliter magnificatus es." 

A zarándokok közt legnagyobb részt foglalt Italia. A 
kath. hűség tüntetésére itt volt a legnagyobb szükség. Itt 
kovácsoltattak a szentszék megtörésére a tervek oly kor-
mányférfiak által, kiket még a pogány világ sem fogadott 
volna el sajátjának. Az olaszok tömeges megjelenése Romá-
ban tömeges szavazás volt a fiorenczi kamarák és kormány 
ellen. A romai ut az olaszokra legrövidebb, legolcsóbb volt, 
de legveszélyesebb is. Senki veszélyt nem hozott fejére a 
romai úttal, csak a szabadnak nevezett Italia polgára. Mégis 
Boschetti gróf, modenai lakos egyszerű felhívására száz olasz 
város .1500 képviselői siettek Romába, csak 300,000 frank 
péterfillérrel. Mikor e 100 város képviselői letérdeltek sz. 
Péter utódja előtt, az igazi, habár nem a diplomaticus Italia 
borult IX. Pius lábaihoz, s a jelenetet, mely ez alkalommal 
feltűnt, képzelni is nehéz, leirni pedig lehetetlen. „Az egyház 
ellenségei, a hazai nagyság örve alatt, ki akarnák szakitani 
szivetekből a kath. hitet, igy szólt hozzájok IX. Pius. Imád-
kozzunk a szerencsétlen Olaszországért. Nem lehet egységet 
alapítani önérdeken, nem áldott azon egység, mely lábbal 
tapodja a jogot és szeretetet. Ok mindenütt ellenségre talál-
nak, mert ellenségök az igazság, a jog, az Isten.6)" 

Csak Italia és Muszkaország az, honnan száműzettek, 
kifosztottak jöttek Romába, bizonyságul, hogy az uj jog és 
önkény, a szabadság és száműzetés, a haladás és a kifosztás 
rokonok, testvérek, osztályos atyafiak. S mig Romában ün-
nepet ültek, Florenczben az egyházi javak elrablása fölött 
tanácskozván a müveitek, az Istent káromolták. Terribiliter 
magnificatus es, et anima mea cognoscit nimis, e gondolat 
gyötört sokakat Florenczben és Bécsben. 

A zarándokok százezeren fölül voltak Romában. Ha 
mindenik zarándok csak száz lirát költött, Roma 100 milliót 
kapott az ünnepek alatt, költött pedig minden zarándok 
kétszer anuyit. Florencz nyomorog, Velencze elpusztult, 
Turin, Milano, Nápoly olyan, mint a nyugalmazott özvegy, 
— Roma királyi diszben áll, anyagi bőségben, szedve a világ 
pénzeit. A diplomaticus Olaszország nem látott arany, ezüst 
pénzt, hanemha melyet a zarándokoktól kapott, — Roma 
mai napig sem ismer papírpénzt kényszeritett értékkel.7) 

6) Unità catt. 155. sz. 6. jul. 1867. 
7) A Prot, lapban t. Ballagi sajnálkozik a látványosságra költött 

milliomokon. Emlékszik-e t. Ballagi Mór ur, kitől kölcsönözte az „ut quid 
perditio liaoc ?" szavakat ? 



Mentek Romába lázadók is,csináltak zavart,de csak za-
vart. Egy felbéreltgonosz sz.-Péterben a redőketmeggyujtotta, 
kárt tett,rajtakapatott.nyakát szegte,hogy vallomást ne tehes-
sen. Ez a szabadsághősök műveltsége. Halálra küldi béren-
czeit, ha az igazság törvényszéke által ki nem végeztetnek) 
a titkos társulati tanács szúratja le őket. Borzadtak az ünne-
pek hirére, akadályozták ; meg nem akadályozhatván, meg 
akarták zavarni; meg nem zavarhatván, káromlásokban 
hütötték bosszujokat. Ez a haladás műveltsége, ez az uj jog 
terjedelme, hogy egy országban szabad legyen a szomszéd 
ország belbékéje ellen kiáltványokat szórni, fegyvert szedni, 
toborzani. Algier beye épen igy tűrte V. Károly idejében a 
tengeri kalózokat. 

Egy magyar lap kérdezte, mit kerestek a püspökök, 
mit tanult Haynald Romában ? Kérdezze, mit keres t. Révész 
Imre és Filó Lajos a németalföldi prot. gyűlésen ? Kévdezze^ 
mit keres a fiu az atyjánál, mit keres a hivő lélek föpászto-
ránál V Mit tettek ott a püspökök, mit tanultak ? Ott van a 
pápa három allocutioja, ott a püspökök fölirata, latolja 
mindezeknek szavait, szólamait, s fogja tudni, mit kerestek ; 

mit tanultak, mit tettek a püspökök Romában. Ha a pápa 
fejedelem nem volna, ily gyülekezetet a világ nem lát. Mit 
tettek a püspökök, az egész világ látta, szavaikat a világ 
hallotta, „nihil nobis potius et antiquius es3e, quam ut quae 
tu ipse credis ac doces, nos quoque credamus et doceamus, 
quos rejicis errores, nos item rejiciamus, te duce unanimes 
incedamus in viis Domini, te sequamur, tibi adlaboremus, ac 
tecum pro Domino in omne discrimen fortunamque parati 
decertemus." Helyesnek nyilatkoztatják tehát, amit Pius 
pápa mondott és tett mindeddig, mindezt sajátjoknak fogad-
ják, s a pápának hűséget, engedelmességet, ragaszkodást 
fogadnak mind-halálig. Ezt mondani, ezt tenni keresték a 
püspökök Romában, hogy a világ lássa, mert amint gondol-
koznak Romában, ugy gondolkoznak a püspökök egytől 
egyig a világon. 

A lap irója talán tudja, mit keres a cosmopolita, haza-
fiságtalan kőmivesség, mikor gyűlésre hivja össze tagjait, 
de a világ nem tudja, mert e gyűlés titokban határoz, azért 
inkább kérdezhetjük, mit csinálnak az oly szokatlanul gya-
kori kőmives összejövetelek ? Elszakítani a püspököt a pápá-
tól, a hi veket a püspököktől, a papságot a canoni fegyelemtől, 
szétdarabolni, országok határai közé szigetelni a kath. egy-
házat, mikint Mühlfed monda, a nagy rémet nyilt mezőn, 
egyenes ostrommal megtámadni. Ennek ellenkezőjét akarták 
a püspökök Romában. Haeresist az elmében, érzéketlenséget 
a lelkületben, eng edetlenséget, schismát az akaratban, demo-
craticus reformot az egyházban, alkotmányos polgári fegyel-
met a papságban, a szellemi hatalom lenyügözését az állam 
alá akarják a kőmivesek, akarja a kérdő iró is : mindennek 
ellenkezőjét akarták, tették, mo ndták a püspökök Romában. 
Amit a „Hon"-nak irója akar, annak ellentétét akarják a 
püspökök ; nem kell tehát kérdeni, mit tanulnak, mit keres-
nek a püspökök Romában, elég, ha az iró saját magát, mit 
akar ? fogja kérdezni. 

Romában volt a sok zarándok, a pogány Romát elhanya-
golta, csak a ker. Romát tisztelte. A Caesarok Romája eltűnt, 
IX. Pius Romája tündöklött a szemek előtt. Mit is kerestek 

volna a bálványok, a meztelen szobrok között, kik sz. Péter 
utódjának hódolni jöttek ? 

Az olasz forradalom akadályozta a zarándokolást, 
amint birta. Papi ruhába bujtatott emberei által romai táv-
iratokat olvastatott a vasúti állomásoknál, hogy a pápa meg-
halt. „Megyünk tehát a megholtnak lábait csókolni," ez volt 
a válasz. Cholerát hirdettek. „Megyünk Romába meghalni," 
ezt felelték. 

Akiket csábitásokkal vissza nem tarthattak, azokon, 
midőn hazatértek, bosszút állottak. A papok minden nagyobb 
állomásnál kénkővel füstöltettek. A világi ember nem hozott 
Romából cholerát, csak a pap hozhatott. Igen, cholera fenye-
geti Romából az egységes Italiát, ők érzik, hogy általa hal-
nak meg, mikint meghaltak, akik Romát ostromolták. 

A hivő zarándokok ajtatos emlékkel tértek haza Romá-
ból: Italiából büdös szagnál nem hoztak mást magokkal. Ita-
liából nem is hozhattak mást; a dög, mielőtt elesnék, máris 
rothadt szagot terjeszt maga körül. 

Quia terribiliter magnificatus es; mirabilia opera tua, 
et anima mea cognoscit nimis. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
MISSIOK. Oceania. Husvétszigetei. — Pacomé Ollivér 

a Jézus és Mária sz. szivéről nevezett missiói egyesület chilii 
tartományi alfönöke, ugyanazon egyesület párisi főnökéhez 
Valparaisoban 1866. dec. 22-éről kelt következő tudósitást 
közié. 

„Ezen f. év mart. 25-én.,Notre-Dame de paix' czimü 
hajó Roussel Hippolyte atyát és Eyraud Jenő testvért Hus-
vétszigetén partra szállította. Tapasztaláson okulva Eyraud, 
ki a szigeteni első tartózkodása alatt folytonos zaklatások-
nak volt kitéve; ez alkalommal galvanizált zink-lemezeket 
hozott magával, hogy oly házikót építhessen, mely minden 
gyujtogatási kisérleteket meghiúsítson. A kanakok kapzsi-
ságának daczára, testvéreink holmijokat megőrizték, és mi-
dőn három nappal később a goélette visszatérőben volt, már 
két házikó készen állott. Különben a benszülöttek nem egy-
szer mutattak hajlamot az ujonjötteket kifosztani. Küldé-
reink helyzete elejénte kinos volt. Éjjel-nappal roppant tö-
meg tartotta őket ostromállapotban. Kíváncsiság, és ragado-
zási vágy vetekedtek egymással. Szerencsére minden állo-
másainkon imák rendeltettek a missió sikereért. Isten meg-
hallgatta kéréseinket, láthatólag védvén Roussel atyát és 
Eyraud testvért,kik közel két hónapon át voltak bezárkózva. 
Nem volt lehetséges — irá Roussel — sem éjjel sem nap-
pal aludni. A nagy gyermekek e serege körülállta házikón-
kat, kiáltván, énekelvén, a lemezeket dobolván, és a kövek 
zápox-át hajigálván a tetőre. Mindent légmentesen kellett be-
zárni, úgyhogy két hónapon át a breviáriumot fényes nap-
pal lámpamécsnél kellett elmondanom. Ha szükségkép ki 
kellett mennem, visszatérvén, a kulcslyukat apró kövecskék-
kel tele tömve találtam. Ezen állapot nem tarthatott soká, 
és Isten segítségére jött testvéreinknek. Észrevétlenül Rous-
sel atya ura kezdett lenni a helyzetnek. A manganevai és a 
husvétszigeti nyelv közötti hasonlatosság lehetővé tette, 
hogy megértesse magát, és bátor fellépése tekintélyt szerzett 
a kanakok előtt. Megfogták, hogy ezen idegen nem közön-
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séges ember, hallgatták tanításait és lassan-lassan sz. hitünk 
befolyása érezhetővé lett. 7 hó lefolyása alatt minden meg-
változott. Mindannyian ugyan meg nem tértek, az ördög töb-
bet tart fogva, Isten müvének akadályozására ; de a nép 
zöme tiszteli ma azokat, kiket még gúnyolt és zaklatott félév 
előtt. — Eyraud testvér erejét majdnem meghaladó munká-
val három házikót épitett, úgyhogy egymással egy szoros fo-
lyosó által közlekedni lehessen. Egy kis darab földet elő-
készített termelésre. Víz közelben nem levén, azt távolabb-
ról kell hozni. Egyike a kunyhóknak elég nagy 100 ember 
befogadására, ez kápolnának szolgál, hol Roussel mindennap 
egybegyűjti tanulékony híveit. Elejénte csak férfiak jelentek 
meg, azután lassan a gyermekek is, a nők itt is rabszolga 
helyzetben levén, és férjeik szolgálatára, csak most kezde-
nek jelentkezni. Egy pár gyermek halála előtt megkeresz-
teltethetett, és ezek a szigetérti első közbenjárók az égben. 
Most, miután a kezdet sikerült, a küldérek befolyása biz-
tosítva, az evangéliumnak gyors terjedését reményijük. Nem 
várjuk különben azt, hogy minden akadály megszűnik, és 
tömeges lesz a megtérés, nem ez a dolgok rendes menete. 
Az ördög sokkal tovább volt kizárólagos ura a föld e kis 
sarkának, hogysem oly gyorsan távozzék. Tudni fog akadá-
lyokat támasztani. E népben, mely fokonkint elismeri a kül-
dér tekintélyét, vannak emberek, kik az első percztől fogva 
az igazság ellenségeinek mutatták magokat. Különösen 
egyik kiváló közölök, és főnöki hatalmat bitorol magának, 
neve : Roma. Sokkal veszedelmesebb, mint az Eyraud első 
tudósításából ismeretes Torometi. Nemcsak kapzsi, mint a 
többi, hanem ravasz, és tanaink nyílt ellensége. „Ha nem 
álltam volna neki bátran szembe — irja Roussel — gátolt 
volna még a betegek látogatásában is. Mindenre képesnek 
tartom, ha meg nem fél említtetik. Néhány nap előtt kutatás-
nál táláivá Eyx-aud testvért, avval fenyegette, hogy betemeti 
a kövek közé, ha nadrágját oda nem adja neki ; én közbe-
jövén, erre ő megoldotta a kereket. Isten lágyitsa meg szivét 
e nyomorultnak." Küzdelemre tehát készen kell lenni, ha-
nem a diadal jelei mindinkább mutatkoznak, és az Ur csil-
laga feltűnni látszik a sziget láthatárán. Missiónk épen ak-
kor alapult itt meg, midőn az anyagi és erkölcsi rendben a 
romlás végfokát látszott elérni. Eme sziget egykor szép te-
nyészetnek örvendhetett, minek némi nyomai most is lát-
szanak, de minden megsemmisíttetett, most egy fa sincs. Lo-
pás és rontás a lakosoknak főtulajdonai. Vallási eszméket ha 
megőriztek is, nem volt gyakorlat, semmi tekintély, semmi 
alárendeltség, tökéletes anarchia. Eyraud első izbeni ittléte-
kor 9 hónapon át valóságos főnököket nem észlelt, néhány 
vakmerőbb egyén garázdálkodott. Nem volt ez pedig mindig 
igy. Ezelőtt örökös monarchiai kormányformával birtak. Az 
utolsó király, mint rabszolga, Peruba hurczoltatván, meghalt. 
Fia, 12—14 éves fiu, jeles elmetehetséggel és kitűnő lelküle-
ténél fogva a catechumenek közt első méltattatott a kereszt-
ségre, a szigetbeliek ugyan még viseltetnek iránta némi tisz-
telettel, de a sziget ügyeibe be nem foly. A hatalmat rende-
sen néhány merész bitorló gyakorolja, kik évenkint egymást 
váltván fel, zsarnokoskodnak. A mód, mely által a hatalom 
átszállittatik, a legeredetibb. September felé a hatalomra vá-
gyók, pártosaikkal a sziget legmagasb csúcsára mennek, hol 
6—8 hétig tartózkodnak. Nem fognád kitalálni ezen idő 

alatt mivel foglalkoznak. Arról van szó, hogy főnök válasz-
tassák, és ezt a véletlen dönti el. Van a szigeten a madarak 
egy apró neme, de oly ritka, hogy Eyraud első itt tartózko-
dása 9 havi ideje alatt egyet sem láthatott. Es ime, egy ilyen 
madár fészkének feltalálása dönt. Az első találó azonnal fő-
nöknek ismertetik, és zsarnoki hatalmat nyer, társai köve-
tik lakhelyére, és 2 — 3 hónapon át mint szabszolgák szolgál-
ják. Ha a fészek az utólsó főnök pártjának embere által fe-
deztetik fel, a pártbeliek dicsőséggel térnek vissza, ha nem, 
szégyenteljesen kell visszavonulniok a sziget valamely zu-
gába, és rendszerint nyomorba sülyednek. Az uj főnök beig-
tatását rendesen fosztogatások, gyújtogatások követik, s jaj 
annak kinek valamije van, és ez oka a sziget nyomorának. 
Hasonló jelenetek mult soptemberben is voltak, és Roussel 
atya csak nagy nehezen szabhatott határt a rendetlenségnek. 
Legfőbb ideje, hogy a missiónariusok némi rendet hozzanak 
be, mert a nyomor által okozott halandóság borzasztóan 
pusztít. Szükség volna, hogy Eyraudhoz hasonló néhány 
tengermelléki földeket mivelvén, a lakosok segélyére le-
hetne. Különösen lehetne ezen módon a szülök halála által 
elárvult gyermekeket, kik kobor életet élnek, egybegyűjtve 
nevelni." A két küldér működéséről a „Tampico" nevű hajó 
kapitánya Dutrou-Barnier az alfőnöknek Valparaisoba kö-
vetkezőket irja : „Bámultam, látván a türelem és munka ál-
tal két ember néhány hónap alatt mit létesített. Ott, hol egy 
nyomorult viskót véltem csak találhatni, két jól rendezett 
épületet láttam, azonkívül kápolnát, kertet, fészert, és mivelt 
földeket. Nehéz megmondanom, mit csudáltam inkább, Ey-
raud értelmes munkásságát, vagy Roussel angyali türelmét. 
Láttam a kis kápolnát telve emberekkel, e vadakat, kik az 
idegeneket kőzáporral szokták fogadni, most térdelve leg-
szebb imáinkat kanak, franczia s latin nyelven mondani. 
Husvétszigetének, hiszem nagy jövője van. Ha a nép egy-
szer munkára lesz szoktatva, a termékeny föld minden gab-
nanemet szolgáltat, de ujjá kell szülni e népet, mely szenve-
dések, harcz, hideg, éhség által megtizedeltetett." A „Tam-
pico" m. octob. 25-én indulván, a szigetre ismét két küldért 
vitt : Zumbohlen Gáspár atyát, és Escolan Theodul testvért. 
Vittek magokkal mindenféle növénymagot, egy tehenet, két 
borjút, galambokat, fát, galvanizált vasat, stb. Megérkeztek 
oct. 6-án. Ezen segély ujabb bátorságot öntend a missio ala-
pitóiba. Az uj küldérek látása a benszülöttekre jó hatással 
is volt, és a kiszállás alkalmával már nem nyúltak többé 
holmijukjoz. Mindea egyes, ujabb eddig nem látott tárgyat 
az álmélkodás hangjai kisérték, különösen megbámultak 
egy taligát, de midőn a tehenet és lovat megpillantották, bá-
multuk határt nem ismert. Az idő kedvezőnek látszik a mis-
sio jövőjére nézve. Mérsékelt égöve, közelsége amerikai álla-
másainkhoz, hiánya mindannak, ami a nyerészkedők vágyát 
ingerelhetné, a szigetet kedvező helyzetbe teszi. Lakosai 
habár közömbösek, tunyák, romlottak, mégis nem fognak so-
káig a malasztnak ellenállani. Az, kinek áldásával kezdetett 
a munka, adjon sikert a folytatásra, és az imák, melyek kül-
déreinknek kieszközlék a szerencsés idejövetelt, a további 
apostoli munkának szerezze meg a legbőségesebb áldást. 
Jövő februárban érkezik meg ismét a „Tampico," é3 akkor hi-
szem, meglátogathatjuk eme állomásunkat és ujabb segélyt 
küldhetünk atyáinknak." 
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ROMA, jul. 10. A száz olasz város albumának,és a hozzá 
mellékolt péterfillérek átadásánál Bosehetti gróf, mint szó-
nok, aki ezen tüntetésnek, melyet a száz olasz város tett, in-
dítványozója volt, következő beszédet intézte a pápához. 
„Szentséges atyánk! Mondák némelyek, hogy az olasz nép 
szentségeddel ellenkezik, és a kibékülést, mint szükségest, 
követelték ; fenszóval hirdetjük, hogy azok hazudnak, ha-
zánk rágalmaztatott. Az olasz nép mindig tiszteletteljes, és 
hódoló volt szentséged személye irányában, bámulja és csu-
dálja nagylelkű ellenállásában Jézus Krisztus helyettesé-
nek erejét, zaklatást, tömlöczöt és más erkölcsinek csúfolt 
eszközöket használtak ama hódolatteljes érzelmek kioltására, 
de hasztalan. Váljon hagyhatta-e észrevétlenül az ünnepé-
lyes centenáriumot sz. Péter és Pál tiszteletére? Elég volt 
egy egyszerű előterjesztés, elég egy felhivás Olaszhon száz 
városához,hogy minden rangú és rendű személyekben lángol-
jon az élénk vágy szentségeddel közlekedhetni. A résztvevők 
rendkívüli száma, az érzelmek forró nyilatkozatai, a kivána-
tok, melyekkel kisérték az albumban egybegyűjtött adomá-
nyaikat, melyeket szerencsések vagyunk szentségednek át-
nyújthatni, fényesen bizonyítják és hirdetik az egész világ-
nak ama forró ragaszkodást, melylyel Olaszország száz vá-
rosa viseltetik szentséged iránt. Szentatya! mi kik lábainál 
egybegyülekezve, azok nevében nyujtjuk hódoló érzelmeink 
e szerény zálogát, az egybegyűjtött filléreket szorongatta-
tása enyhítéseid ajánljuk fel. Amint tudjuk, hogy a pápaság 
támasza és védelme minden igazságnak, ugy nem ismeretlen 
előttünk, hogy az egyszermind hazánk legfényesebb dicső-
sége. Azért szorosan ragaszkodunk szentségedhez, kívánjuk 
diadalát, melyet ha a Gondviselés jónak látna elhalasztani, 
állhatatosak maradunk tőlünk telhető módon a segélynyújtás-
ban, és annak védelmében vérünk árán is. Szentatya ! fo-
gadja ezen alázatos és hódoló érzelmeinknek, melyek az 
egész olasz népéi — nyilványitását, áldja meg mindazokat, 
kik ama érzelmeket táplálják ; és megerősíttetvén áldása ál-
tal, azokat megörzendik nyomorgatott hazánk javára és di-
csőségére, Isten és egyháza ellenségeinek gyalázására, és 
megszégyenítésére." 

E bátor szavakra a pápa imigy felelt : „Itt e kőhalmaz 
felett (angyalvára) áll az ördögöket legyőző angyal, kardját 
hüvelyében tartja, és igy jelenté egy izben e napon a dög-
halál megszűnését. Mintha látnám, hogy most is hüvelyébe 
ereszti vissza a kardot, engedelmeskedvén Isten rendeletének, 
mert most kezdődik az irgalom órája. E század elején ugyan-
azon a napon, egyike elődeimnek trónjától fosztatott meg és 
számkivettetvén, üldöztetett, ugyanazon ellenségek által, kik 
ma is a haza nagyságának ürügye alatt sziveitekből szent 
hitünket akarnák kiirtani. Azon a napon jöttek be Romába 
a szabadító katonák, hogy szétszórják Isten és egyházának 
ellenségeit, kik itt a kath. hit központjában akarták leron-
tani Jézus Krisztus országát. Romára nézve gyászosnak, 
végzetesnek mondák e napot ; én pedig mondom, hogy dia-
dala kezdődött. Azt is mondák, hogy én gyűlölöm Olaszor-
szágot ; nem, én nem gyűlölöm ; szerettem mindig, megál-
dottam, kívántán boldogságát, Isten tudja, mennyit imádkoz-
tam érette. Imádkozzunk ezen, mondanom kell, szerencsétlen 
nemzetért. Nem egység az, arai önzésen alapul, nem lehet ál-
dott azon egység, mely az igazságot, szeretetet sérti, lábbal 

tiporja mindenkinek jogait, az egyház szolgáinak, és jó 
híveknek igazait. Az óra ütött, a diadal el nem marad-
hat, és ha késik, békével tűrjük az isteni igazság bün-
tetését. Meg vagyok hatva a ragaszkodás, és szeretet érzel-
mei által, melyeket saját és Olaszhon 100 városa nevében 
kifejeztek, elismerésemet, és szeretetemet jelentem ki. Áldom 
az adományozókat, és azok családjait ; áldlak különösen ti-
teket, és családjaitokat ; ha azok közöl valaki, atya, fiu, test-
vér a tévely utjain járna, ez áldás vezesse vissza a jó ös-
vényre, ezen áldás kísérjen mindenhova, utaitokon haza felé 
egész az utolsó napig, és ha éltetek végén mindenkitől el-
hagyva lennétek, ezen áldás el nem hagyand benneteket. 
Áldom e remek földet, mely bővelkedik annyi szentekben, 
mely az égnek az erény annyi hősét adta. Kérem az Istent, 
tartsa meg ős hitében, növeszsze dicsőségét. Újra megáldlak 
benneteket, és családjaitokat,mely záloga legyen minden bol-
dogságnak, melyet nyújtok Isten nevében, hogy egyesülhes-
sünk mindannyian ama boldog örökkévalóságban, melyben 
dicsérendjük és hálákat adandunk minden századokon át." 

LISSABON, jul. 8-án. A brágai érsek nem ment a há-
rom portugalii püspökkel Romába csekély jövedelmei miatt, 
habár nem hiányoznak rágalmazó nyelvek, melyek azt 
mondják, hogy ő föméltósága leggazdagabbika a lusitaniai 
főpapoknak. Több áldozár és hivő volt Romában és Covil-
ban a legiparosabb város nem csekély zarándokot szolgálta-
tott. Bár ez ut sietesse az erkölcsök reformját. Hadd legye-
nek a plébániákban áldozárok, kik valóban, sal terrae et 
lux mundi sunt. Az üldözés, melyet a forradalom barátai, az 
angol-protestans szövetség indít a jó papok ellen,egyértelmü-
leg a kormánynyal ,mely azoktól a jobb állomásokat elvonja, 
nem fogja a buzgó tevékenységet megzsibbaszthatni. A mi-
nisterek a difiéit befedezésére kölcsönt keresnek, s fognak is 
találni. Azt hiszszük, hogy Portugalnak vannak még forrá-
sai a pénzügyi egyensúly helyreállítására, hanem egy felté-
tel szükséges. Szükség, hogy a számra csekély nép nagy ma-
radjon hite által, igy őrizhetvén meg egységét, és független-
ségét, a vallás gyakorlata által romlatlan épségét. Ki fogja 
ebben segíteni ? kire háromlik esetlegesen romlásának felelős-
sége ? A ministerekre, ha állhatatosan megtagadják az igazi 
vallásszabadság életfeltételét. Ministeriumunk legújabban 
oda is törekedett — és oz dicséretére legyen mondva— hogy 
az utczákx-ól és térekről eltávolitsa a sok munkaképes vagy 
képtelen koldusokat. Sorshúzást, aláírásokat, menhelyeket 
rendeznek ; szép, hanem vallási elem, szerzetes társula-
tok nélkül ezen seb nem gyógyítható, csak a vallás képes 
az alamizsnát édessé, tartóssá tenni, és az tanítja egyúttal, 
hogy a munka kötelesség. Adja meg a kormány a püspökök-
nek, papoknak, szorzeteseknek ama szabadságot, és bő gyü-
mölcseit tapasztalni fogja. Cortesünk a halálos büntetést el-
törülte, csakhogy jó lenne előbb alkalmas helyet, javító rend-
szert létesíteni, és el nem feledkezni, hogy az élő hit terjesz-
tésének előmozdítása le*gtöbbet eszközöl a társadalmi bűnté-
nyek ritkítására, többet mint minden humanitárius rendsza-
bályok és törvények. Portugallia tudvalevőleg nagy telepit-
vények birtokosa Afrikában. Szerencsétlenségre ! a szerze-
tes testületek eltörlése sokat ártott ezek erkölcsi és anyagi 
jólétének. Azt egymást követő kormányok felismerték a bajt, 
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de nem volt erejük, bátorságuk erélyesen gyógyításához 
látni. Mit mondana a liberális sajtó, ha egy forradalmi elvet 
feláldoznának a telepitvények jólétének ? A kormány tehát 
az afrikai franczia küldérekkel köt szerződést. Spanyolhon-
ban sőt nálunk is ismét sokat beszélnek forradalmi merény-
letekről. A forradalom nem alszik, szükséges tehát, hogy a 
kormány őrködjék a leghívebb nemzet függetlensége fölött, 
megőrizvén számára az igaz hit elveit, melyek egykor nagy-
ságát képezék. 

Megrendelési felhivás halotti beszédekre. 
Alulirthoz, mióta szentbeszédek kiadásával is foglal-

kozik, számos oldalról azon felszólitás intéztetett, hogy mi-
után hazánk több vidékén azon szokás divik, hogy az el-
hunytak sírjánál rövid beszédek tartatnak, — ami, ha a 
beszédek tárgya nem főleg a halottak dicsőítése, hanem a 
sír előtt, a közmeghatottság ez alkalmas pillanatában vala-
mely vallási igazság alkalomszerű kifejtése, nemcsak nem 
kárhoztatandó, sőt dicséretes szokás, melynek minél átalá-
nosabb elterjedését óhajtjuk; — e czélra szolgáló beszéd-
gyűjteményt tennék közzé ; mert meg kell vallani, hogy bár 
Németországban e rendben egész irodalom létezik, nálunk 
csak protestáns gyűjtemények vannak. 

A felszólításnak meg akarván felelni, vagy hetven ily 
népszerű, — igen könnyű modorú beszédet gyűjtöttem össze 
oly választékkal, Logy alig legyen kor, nem és állapot, me-
lyek halottjaira a lelkész gyűjteményemben beszédet ne ta-
láljon. Pro superabundant több oly beszédet is adok, melyek 
netalán csekély módosítással minden halottnál alkalmaz-
hatók. 

Hogy az aláírási mód minél egyszerűbb legyen, ezen-
nel tisztelettel s bizalommal fölkérem a ft. esperes urakat, 
méltóztassanak kerületeikben ivet köröztetni, melyre min-
den megrendelő feljegyzi nevét; ezen iveket szíveskedjenek 
augustus 15-ig hozzám küldeni. Ekkor a megrendelők szá-
mához képest azonnal nyomatom a munkát, mely September 
20-ig utóvét mellett a kivánt példányszámban minden ft. 
esperes úrhoz fog küldetni ; a megrendelő urak, a munka 
árát, egy forintot azon ft. esperes urnái fizetvén le, akinél a 
könyvet megrendelték. Külön előfizetési ivek nem küldet-
nek szét. Pest, jul. 10. 1867. Füssy Tamás, sz.-István-társ. 
igazg. (Lipót-utcza 11.) 

VEGYESEK 
A „P. Hirnök" irja, hogy Magyarország herczegpri-

mása sz. István király ünnepén a fényes isteni-tiszteletet 
maga szándékozik végezni. A honalapító és a nemzetet a 
ker. hit műveltségébe beavató, s ezáltal a nemzetet megörö-
kítő szent király ünnepe mindig nemzeti ünnep, s méltó 
arra, hogy nemcsak a nemzet minden fia legnagyobb hálá-
val emlékezzék a honalapító szentre, hanem fenmaradt szent 
ereklyéinél az igaz hazafiság és az igaz polgári erényekre 
is buzduljon e napon. Aug. 20-a a nemzet igazi életének kez-
detét, és a legnagyobb veszélyből történt megszabadulását 
hozza emlékünkbe; hatalmas indokok serkentenek tehát, 
hogy e napon az egész nemzet a honalapító király sz. erek-
lyéinél térdre borulva imádkozzék a királyok királyához, a 
nemzetek mennyei atyjához,hogy a nemzetet ezután is őrizze, 

védje mindenható karjával, s fiait vezesse a bölcseség ösvé-
nyein. A romai szentszék, mely annyi jótéteményekkel tetézte 
nemzetünket, ebben is nagy jótéteményt nyújtott, hogy a 
szentek sorába iktatván az első királyt, a nemzetnek alkal-
mat nyitott a közszellemre, a közegyesülésre : a herczegpri-
más, az ő hazaszeretetében, megakarja ragadni ez alkalmat, 
hogy főpásztori gondjaival a nemzetet azon oltárhoz vezesse, 
s a nemzettel együtt azon oltárnál imádkozzék, mely minden 
jónak, minden bölcseségnek, minden áldásnak, minden élet-
nek kiapadhatlan kútforrása, törhetleu védő paizsa, a nem-
zeti fönmaradásnak renditlen alapja. 

Kaptuk a győri püspök ő méltóságáuak főpásztori kör-
leveleinek utólsó iveit. 0 méltósága jelenti, hogy a romai 
útról az Isten védelme alatt visszatért, s a megyei papságnak 
megküldi a szentatya allocutioját a piispökökhez, a püspö-
kök föliratát a szentatyához, a szentatya válaszát, és jun. 
29-én szent-Péterben mondott homiliáját. Ezek után tudatja, 
hogy a kormány rendelete folytán, az elemi tanitók megvá-
lasztásában a m. kir. helytartótanácsnak 1863. jun. 7-én 
kiadott 43,939. sz. rendelete ezután is zsinórmértékül veendő, 
t. i. hogy csak azok választhatók meg, kik a képezdét, jó 
bizonyítványt nyerve, elvégezték, különben a választás sem-
mis, s a választott nem mentes a katonaságtól. A papnevel-
débe való felvétetési pályázat aug. 3-ára tüzetett. 

Julius 30-án a magyar kir. kath. egyetem tanulmányi 
karainak kiküldött választói, a jövő 1867—8-i iskolai évre 
az egyetem nagyságos rectorául főtiszt. Róder Alajos egye-
temi hitszónokot és rendes tanárt választották meg. 

Megjelent, minden szükségessel a czélra ellátva, „Egri 
képes naptár a nép számára 1868-dik szökő évre, ára 20 kr." 
A naptári rovatokat hasznos, mulattató, szivet képző érteke-
zések, versek, adomák, leírások, beszélyek váltják fel. A föl-
séges uralkodó ház és á magyar püspökség személyzete után 
Jupiter bolygónak érdekes leirása, a koreai missio története, 
az életkor, gr. Eszterházy Károly egri püspök életleirása, 
életkép, olasz népmonda, várnai csata, gazdáknak, gazdasz-
szonyoknak való, házi orvos stb ; azonfölül versezetek, 
aranymondatok, az egri orvosok és sebészek névsora lak-
helyeikkel, cselédbér, kamatláb kimutatása, bélyegilleték 
3 fokozat szerint, és a vásárok állanak. Kevésben sok, — 
sehol nem untató, sőt eleven, csipős, felvilágosító, czáfoló, 
felderítő dolgozatok. 

A szepesi székesegyházi káptalannál Kolbay József 
olvasó-kanonok, a megye nestora, élte 80-dik évében, a hal-
doklók szentségeinek ajtatos felvétele után meghalt. 

Karcsú Antal Arzén, szent-ferencz-rendi áldozár s ház-
főnöki helyettes Váczott, a romai ünnepek emlékére egy 
könyvecskét adott ki e czim alatt : „A pápaság érdemei." 
Három részre osztja ezen érdemeket, u. m. a) a társadalmi 
világrend, b) az irodalom és tudományosság, c) magyar ha-
zánk körül. Tárgyát több jeles tudományos könyvekből 
merítette s ügyesen, korszaki rendben összeállította. E mü-
vecske. t. Majer Károly urnák van felajánlva, s jövedelme a 
nt. iró által készített magyar imakönyv nyomtatására fog 
szolgálni. 

Szerkesztői tudósítás. 
K—r. T. J. Csak a megparancsolt példány jár ; amiről gondolt, 

olyan példányok senkinek sem járnak ; a tévedés onnan eredt, hogy neve 
akkor is beíratott, mikor kérte, akkor is, mikor fizette ; az ilyenekre a 
szerkesztőség, hacsak nem figyelmeztetik, hogy a megrendelés már meg-
történt, nem emlékezhetik. 

E—ek. T. B. A lap mind a kettőnek rendesen megküldetett, utólsó 
postával ,Tisza-Fiired,' mint első félévben ; hol veszett ? Isten tudja. A 
számok folytatólag küldetni fognak ; ha azalatt az eltévedt számok elő 
nem kerülnének, aug. közepe körül lehet nyilt levélben reclamálni, vagy 
ha itt lesz szerencsénk, személyesen átvenni. Két példányt juliusról meg-
tartunk. 

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



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, augustus 7-én. 11. II. Félév. 1867. 

TARTALOM: Havi szemle. 
— Vegyesek. 

Egyházi tudósítás. 

Havi szemle. 
• ; . IL 

Omne initfium durum. — Jelenlegi állami, poli-
tikai, s polgári intézményeink annyira ujak, gondol-
kozásaink, szokásainkhoz mindeddig annyira ide-
genszerűek, hogy csak a legkedvezőbb külső s belső 
viszonyok között lehetne igazi megszilárdulásukat 
várni, s belőlök a hazára nemcsak nyugodt fönma-
radást, hanem talán boldogságot is remélleni. 

Uj intézmények között az állami élet mindig 
válságba jut, a válság minden életre veszélyes. A 
nehézségek tehát már az uj kezdetben megvannak, 
melyekből a szükségképen születendő válság, hogy 
halált ne hozzon, kivülről béke, belülről pedig 
minden lehető erőnek összhangzatos közreműködése 
szükséges. Az erők összehangzó működése helyett 
pedig ezen erők összekoczczanásai jelentkeznek. 

Vannak ugyan elmék, melyek gondatlanul min-
den jót várhatnak, a veszélyt sehol nem látjífk, a 
fenmaradhatás feltételeit, az állami élet nélkülözhe-
tetlen elemeit, megvannak-e? kellő arányban, jó 
irányban működnek-e? nem fürkészik, a jelentkező 
vagy jelentkezhető veszélyeket számba nem veszik, 
mindent várnak, mindent mernek ; de a komoly ész 
a társadalmi erőket figyeli, hatásukat méregeti, a 
nemzeti fönlét, a politikai s polgári rend föntartó 
elemeit a dúlókkal párvonalba állítja, stb., e komoly 
ész fél, retteg, s mialatt a félelemre legtöbb, a meg-
nyugvásra vajmi kevés indokot talál, rózsaszínek-
kel nem kecsegteti magát. 

Ehez járul még hazánk különös állapota, al-
kotmányos intézményeinek sehol másutt fel nem 
található viszonya, kapcsa a nemzeti fönmaradás-
hoz. Francziaország 70 év alatt 60 alkotmányt cse-
rélt, mégis Francziaország maradt. Magyarország, 
ha eme alkotmányát elveszti, Magyarország lenni 
megszűnik. Francziaország, s több országok Euró-

pában királyi házat cseréltek, mégis maradtak, az 
intézmények megszűntével a nemzet meg nem szűnt, 
a nemzet hordozta az intézményeket, nem az intéz-
mények a nemzetet: nálunk az intézmény tartja fön 
a nemzetet, ha királyt cserél, elvész. Szóval, másutt 
az alkotmány modus vivendi, nálunk pedig ipsa vita. 

Légy hazafi, szeress gondolkodni, ismerd és 
keresd az állami élet elemeit, föltételeit: tekints kö-
rül a hazában, vesd össze a jeleneteket bent és kint, 
mérlegeld mindennek a sulyját: fogod látni, min 
nyugszanak reményeid, mily indokok szülik félel-
meidet, s melyek nagyobbak, indokoltabbak a kettő 
közöl ? 

A kedvező, segitő viszonyok sem kint sem bent 
nincsenek ; a háború külföldről a küszöbön kopog-
tat, s kopogását mindenki hallja; a lajtántúli ország-
gyűlés, állami komoly munkálkodás helyett, a leg-
ingerlőbb tárgyat, a legdurvább modorban vette 
fel, mintha minden államadósság kifizetve, minden 
maradék behajtva, mintha a delegatiók csak a ter-
mészetvizsgálók lakomáinak egyike lenne ; a társa-
dalmi erők egymástól elszakadozva egymás ellen 
harczolnak, a polgári intézmények a gyakorlatban 
békités helyett ingerlést szülnek, a kormány az 
összes állami, társadalmi erőkből rémitően kevéssel 
rendelkezik ; az uj elvek kimondva, a gyakorlat 
csak tapogatódzás, ellenmondás, összeütközés stb. 

A lángész megakadna az államgépezet első 
mozgásainak nehézségein a kedvező viszonyok kö-
zött is; pedig a mai kor vajmi szegény a lángel-
mékben, a szellemi képtelenség, az öntudatos műkö-
désnek hiánya a ministeri padoktól a falusi birósá-
gig terjed. 

A liberális intézményeknek átörökösödött át-
kuk, hogy megszilárdulni, vagy valamit megszilár-
dítani nem képesek ; ahol egy ideig megmaradnak, 
meg is romlanak, nyugalmat, jóllétet sehol sem hoz-
nak, felületesen müveit fejeken kivül mást nem te-
remnek. A müveit, az intézmények zajától elvonulva, 
politikailag tehát nem élve, s igy a liberális intéz-
mények daczára, művelte ki magát. 
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Mondták mindig és mondják, hogy a korszaki 
erkölcsök nem tűrhetik meg a régi kormányformá-
kat. Igaz, korszakunk jelenlegi erkölcsi állapota, 
vagy inkább az erkölcstelenség jelen mértéke nem 
képes eltűrni, nem a régi kormányzási formákat, 
mert bizony a dictaturára soha megérettebb nép 
nem volt mint ma, hanem azon szent igazságokat, 
melyek azon kormányzásnak alapul szolgáltak. Ma 
elég hitetlen a világ ; a régi kormányok alapigazsá-
gait, hogy egy a hit, egy az egyház, nem tűrheti 
meg. Sok a vallástalan; a régi kormányzás főszabá-
lyát, hogy az állami hatalom is imádja az Istent, 
meg nem tűrheti. Sok, aki az Istenről, a megváltás-
ról hallani sem akar; a régi kormányzás léttörvé-
nyét, de concordia principis et pontificis, ki nem áll-
hatja. Sok a gonosz, aki mindent, mi az Istenre vo-
natkozik, ostromolni, üldözni, letaposni akar ; a 
régi kormányzás büntetőkönyve nem illik ezekre. 
Ezeket a törvényektől felszabaditani, hitetlenségö-
ket, vallástalanságukat, kereszténytelenségüket, go-
noszságukat szabadon kell ereszteni. Aki ezekkel 
igy liberaliter bánik, az liberális ; csakhogy mindig 
a gonoszság szabadságát kiáltja, ami az állami élet 
feloszlása. Minden kornak, minden nemzetnek oly 
kormánya van, amilyent megtűrhet, amilyent meg-
érdemelt. A kevés erkölcsösséghez csak kevéssé er-
kölcsös kormányzás illik. 

Nemes szabadságot a liberális intézmények 
soha nem adhattak, amit adtak, az vagy azonnal, 
vagy nem sokára nemtelen szabadság lett. 

A hazai uj intézményeknek tehát vannak elég, 
vannak félelemig nyúló nehézségeik, kedvezőtlen 
viszonyaik, kint a hazán, bent a hazában is. 

Nem lehet panasz, hogy hazánkban a kath. 
elem az uj intézmények gyakorlati kezdetét nehezí-
tette volna. Elméletben érettök nem lelkesült, bol-
dogságot bennök nem látott; de amint közreműkö-
dése nélkül létrejöttek, föntartván nézeteit felölök, 
a gyakorlati menetet hajszálnyira sem akadályozta. 
Még azon irodalom is, mely kath. nevet visel, ré-
szint veszteg maradt, habár talán kötelessége is volt 
volna szólani, — részint, chacun selon son goût, a li-
berális intézményeket dicsérte, magáénak vallotta. 
A nm. püspökség, mennyire tudomásunk terjed, 
mindeddig semmi ellen fel nem szólalt, a kormány-
nak előterjesztéseket semmire nézve nem tett. 

Mily boldog a minister eme kath. elem irányá-
ban ! A török sultán fölötte örülne, habirodalmának 
európai tartományaiban katholikusokon kivül más 
alattvalója nem volna. II. Mohamed politikája, hogy 

kath. alattvalóit schismára kényszeritette, ma bo-
szulja meg magát. Más veszélyt látna itthon is a 
hazafi, ha a felsőmagyarországi tót nép annyira 
kath. nem volna, vagy ha Horvátország, mint Ser-
bia, egészen schismaticus volna. A vallási elemnek 
politikai sulyja talán ebből is látható, — — aki 
látni akar. 

A kormányférfiak nagy elfogultsága, hogy a 
kath. elvnek erejét, terjedelmét, következéseit nem 
ismerik, nem becsülik; sőt ha örülnek is, hogy a 
kath. elem nem gördit akadályt lábok elé, ezen elem 
éltető erejét, az elvet, —az elvnek képviselőjét, a romai 
pápát, a püspökséget vagy megvetik, vagy elhanya-
golják, pillanatnyi sikerért feláldozzák, s mint II. 
Mohamed, magok után vizözönt hagynak. 

Oly jó a kormány férfiaknak kath. népet kor-
mányozni, hogy talán e népre jobb lenne, lia e nép 
oly igen kényelmesen kormányozható nem volna. 
Talán ellene kevesebbet mernének, talán jobban 
tisztelnék, ha tőle kissé félnének. Az őerényessége az 
ő gyengesége lett e gonosz, ez álnok világban. Scha-
guna, Maschirievicsről legalább nem mernének ugy 
irni, mint a kath. főpapokról Magyarországban. Ki-
tűnő loyalitásunk révére teszik mindezt, nem teen-
dők, ha a loyalitásban oly kitűnően jelesek nem vol-
nánk. Ez pillanatnyi, helyi nyeremény lehetne, — 
Krisztus Jézus azonban évezredekre számolt. Las-
san menj, tovább érsz. 

Es ha a minister, vagy más államár ismerni 
látszik a kath. elvet, a kath. elemet; még félni lehet, 
hogy amit fejében hord, az csak általa készített ca-
tholicismus, nem pedig az, mely Jézus megnyitott 
szivéből született. 

A parlementaris kormánynak fényoldala, hogy 
a képtelen, a gonosz nem holtanapjáig kormányoz. 
De oly hamar juthat oda a tehetetlen, a gonosz is, 
felváltva ott a jónak helyét. Azon fölül a kormány-
zásban összhangzás, kormányzási hagyomány s ké-
pesítés lehetetlen, az állami élet több irányban há-
nyatik, a kormányférfiben a lelkismeretlenség, sőt 
a lelketlenség is hamar, és büntetlenül kifejlődhetik. 

Két hónapig, két évig csak lehet valahogy 
kormányozni; az előterjesztett és elfogadott törvény-
javaslatok pedig néha csak tiz, csak húsz év múlva 
szülik meg az átkot, melyet méhökben rejtenek; a. 
kormányférfi már nem kormányoz, személyes intéz-
kedéseire nézve minden felelősségtől már feloldozta-
tott, mikor a sárkányfogak kikelnek. 

Italia jó példát mutat, hozhatnánk ily példát 
más országokból is. A kormányzás képességet téte-
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lez fel, a képesség szakmai nevelést kiván ; végre ha van is 
képesség, ez a kormányzásban egyengetett utat, azaz ha-
gyományosságot követel. 

Ma senki sem neveltetik a kormányzásra, mert min-
denki meghivatik reá. Az állam gépezete csikorog tehát, 
akadozik, törik, szakadozik, megállással, a működés beállí-
tásával fenyeget. 

Nem az uj intézmények veszélyeit, vagy előnyeit ele-
mezzük mi itt ez alkalommal, hanem az intézmények termé-
szetéből szükségképen születő nehézségeket emiitjük, hogy 
azon jelenetek sulyját felismerjük, melyek eme természeti 
válságot veszélybe hajtják, és ha félelmeink az események 
által, óhajtásunk ellenére, igazoltatnának, azoknak hazafi-
ságtalansága már most, előre felismertessék, kik a hazai 
élet nehézkes szervezetébe, enyhitö olaj helyett, mérget és 
tüzet önteni olyannyira sietnek. 

Nem az a hazafi, aki magát annak kiáltja, sem az, 
akit azzá kiáltanak, hanem aki hazafias, vagy is a haza 
üdvére szolgáló cselekedetet tesz, ma, holnap, és mindig. 

Hazaárulásig menő hazafiatlanság ma a nemzet oly 
osztályát ingerelni, sértegetni, amely a haza bölcsőjénél vi-
rasztott, amelynek a haza annyi áldást köszönhet ; hazaáru-
lásig menő hazafiatlanság a nemzetben a társadalmi erőket 
tördelni, száműzni, a föntartó elemeket felolvasztani, meg-
semmisíteni ; hazaárulásig menő merészség oly kapcso-
kat felszaggatni, melyek föntartottak, oly változásokat ja-
vasolni, melyek véghetlen küzdelmeket, villongásokat fog-
nak előidézni. Az „omne initium durum" peruicies lesz, 
melynek kimenetelére gondolni is fájdalom. 

Csapás a hazára, hogy a vallási viszonyok, ügyek, ér-
dekek rendezve, kielégítve nincsenek, s a jelekből ítélve, 
kielégitésök oly módon kerestetik, mely az elégedetlensé-
get, tehát a társulati sebet örökíteni képes. Medicina pejor 
erit morbo. 

Nem czélozunk itt a magas kormányra, mert irodája 
iratait nem olvastuk, és lenne bár a kormányon főm. Simor 
János vagy Haynald Lajos, mit ? és meddig biztositana ez '? 
Quasi folium, quod vento rapitur, felkapatnak, s messze so-
dortatnak a férfiak és az ő javaslataik. Személyes kegy, nem 
a mi életünk, a halogatás soha sem szabadulás. A minister 
nem tehet mindeut, amit akar, ő kényszerittetni szokott, 
akarva vagy nem akarva ; hogy pedig ügyünkhez tárczáját 
kösse, azt nem várhatjuk, s ha tenné is, mit segithetne e 
jelenet az ügyen ? Jón más minister, s elvégzi, amit az előbbi 
végrehajtani nem akart. 

Félelmet gerjesztenek a kedvezőtlen külső s belső kö-
rülmények, mily félelmek támadhatnak, ha az oly mélyre 
ható vallási ügyekre, ezeknek, ha a jelek nem csalnak, ren-
dezés szine és czime alatt, felkavarására gondoluuk ? Kis 
seb helyett kaphat a haza széles, mély sebet, s ha a kül és 
belviszonyok csak öt évig is oly kedvezőtlenek lesznek, a 
hazán a planta pedis usque ad verticem non erit sanitas. 

Elég a nagyravágyás, a terjeszkedési vágy mindenütt, 
hogy a legkisebb elégtelenség is a nemzetben felhasználtas-
sák, kizsákmányoltassék ; elég a vakmerőség, hogy ezt fel-
kapják. Akkor ami kicsinynek látszott, ezerszer lesz na-
gyítva, ami orvosolható volt, orvosolhatlanná válik. 

Csalódik az államférfi, ha a kath. elem örökös mozdu-

latlanságára számol. Hallgatag marad ez sokáig, igen sokáig ; 
de ha megindul, tarditatem temporis gravitate compensât. 
Belölünk vértanukat csinálni senki sem akar, ezt gondosan 
kerülik; csak a deszkát akarják alólunk kirántani,'hogy 
csak a mélységben eszméljünk fel. Látatlanul mennek és ki-
számítva a feloszlató vegytani mozzanatok, hogy lesülyed-
vén, becsületünk se legyen megmentve. 

De az egyház életereje kiolthatlan, ő rögtön képes 
felemelkedni ; mikor kötöztetik, képes felszabadulni ; mikor 
mindent veszteni látszik, szokott mindent visszanyerni, mi-
alatt, az országok, ha szétszakadtak, a trónok, ha leroskad-
tak, az alkotmányok, ha megdűltek, soha fel nem támadnak. 
Az egyház megsebeztethetik, de a megsebzés szokta legin-
kább benne az életerőt felkölteni. 

Az egyháznak vannak beteges korszakjai, valamint 
vannak beteg tagjai. Simile est regnum coelorum sagenae 
missae in mare, et ex omni genere piscium congreganti. Aki 
a betegre támaszkodik, vele összeroskad. Betegeink száma 
legio, mind a papságban, mind a hivek között. Az elvetlen-
ség, a tudatlanság betegei, a pulyaság betegei, a simulás, 
alkudozás, halogatás, kegyvadászat betegei, végre oly bete-
gek, melyek minden tócsát, minden völgyet, minden halmot 
kerülnek. 

A kormányférfiak megbocsáthatlan tévedése, hogy az 
egyházat számba venni akarván, a beteg elemeket keresik 
fel közöttünk. A kath. nevet ezektől kölcsönzik, hogy az 
egészséges kath. elem ellen helyt foglaljauak. A beteg nem 
ápolja, nem táplálja, nem vezeti az egészségest, hanem ez a 
beteget. Az államférfiak minden számítása tehát feldűl, le-
roskad. 

Felkereste a piemonti forradalmi kormány Caputo 
püspököt, Passaglia papot, keresett ezek által másokat is ; 
mit nyert velők ? A kath. nevet Cavour alatt még hazudta, 
a kath. egyház iránti figyelmet színlelte ; a beteg elem vagy 
felegészségesedett, vagy meghalt, Passaglia papjai, mint 
minden liberális papok, vagy bűnbánók vagy apostaták 
lettek, a kormány bennök, ők a kormányban csalódtak, 
végre a mai florenczi kormány a kath. nevet is elvetette. 
Felkereste a franczia forradalom a beteg püspököket, a be-
teg papokat, polgári alkotmányt szabott egyháziasságukra, 
megesküdtette őket ; mit nyert velők ? A nép borzadott az 
esküvő paptól. Felkereste I. Napoléon a beteg bibornoko-
kat, akik simultak, akik alkudoztak, ellenben üldözte az 
egészséges elemet közöttök, lettek veres, lettek fekete bi-
bornokok ; mit nyert velők ? Aki a betegre támaszkodik, a 
beteggel az ágyba vagy a sírba omlik. 

Liberális pappal nagy sebet üthet az ily államférfiú az 
egyház testén,— a beteg betegséget terjeszt; de nemsokára, 
mikor az államárok szándékai mégsem teljesültek, a libe-
rális pap, mint az elperzselt gyufa, eldobatik. A mór meg-
tette a dolgát, a mór elmehet. 

Minden hazai intézményeink között, mint legerősebb 
elem, a kath. egyház maradt fön. A nemzeti élet támasza, 
éltető napja volt 800 évig : az uj intézményekre, hogy meg-
szilárdulhassanak, a legszükségesebb erő. Elmélkedjenek, 
tépelődjenek a kormányférfiak, amint tudnak, erösebb, szí-
vósabb, hivebb föntartó erőt a kath. egyházon kivül nem 
találnak. Erről nem lehet gyanakodni, hogy Poroszország 
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vagy Muszkaország felé, vagy bárhova kifelé hajlik. De 
csak ugy, ha annak tekintik, aminek sz. István tekintette. 
Az uj intézmények pedig épen ezt hordják magukon, hogy 
a kath. egyház irányában közömbösek. A közömbösség mi-
hamar nyilt ellenségességgé változik. Takarják, kerülges-
sék, simitsák, gyalulják, halogassák ezt jó szándékkal, — 
az elv kitör, gyakorlatba megy át. Nincs jó szándék, mely 
ezt egyensúlyozhatná, mely ennek fulánkját ártalmatlanná 
tehetné. 

Tekinthetik, ha tetszik, az egyházat mint magántár-
sulatot az államban : az egyház mindig mint önálló, függet-
len szellemi ország fogja magát érvényesiteni. Krisztus Jé-
zus az ö egyházát nem nevezte egyletnek, hanem országnak, 
„regnum meum," mely az egész világra kiterjed. Számithat-
nak arra, hogy sok katholikus, mint Bécsben Pratobevera, az 
egyházzal ellenmondásban katholikusnak fogja magát mon-
dani, s a kath. egyház megsebzésére elég erő, elég eszköz 
lesz ; de meddig e győzelem ? A Szentlélek malasztja akkor 
működik, mikor nem sejtjük, a kövekből fognak emelkedni 
Ábrahám fiai, a gyengének hitt, vagy talán még tapasztalt 
püspök, plébános, káplán egyszerre szilárd, törhetlen, bátor, 
egész a tömlöcz,a száműzetés, egészen a halál torkáig merész 
lesz, s a számitások leomlanak. Igy omoltak össze Nero, Dio-
cletianus, II. Fridrik császár stb. számitásai is. 

A vallásfelekezetek igaz igényeit ki lehet elégíteni, 
anélkül, hogy az egyház jogait sértenök ; mert amit a pro-
testáns, vagy más felek a kath. egyház isteni jogainak csor-
bítására követelnek, arra nincs joguk, nincs igazságuk. A 
kath. egyház oly joggal követelheti az ő sértlietlenségét, 
mint a többi felekezetek. Ha pedig szabad másnak kétségtelen 
jogai ellen követeléseket tenni, akkor szabad a szegénynek 
is a gazdag ellen követelni ; ha joguk van a felekezeteknek 
a kath. egyház jogainak letiprását kérni, akkor a szegény-
nek is joga van, hogy a birtokosnak gazdagságát igényelje. 

Jog ellen nincs jog; ez az ész szabálya. 
És ne feledjük, sőt örökre tartsuk szemünk előtt azon 

nagy különbséget, mely ma a kath. egyház és a prot. feleke-
zetek között van, hogy mi az ő jogaik csonkítását semmiben 
sem követeljük, őket azoknak élvezetében meghagyjuk : az 
ő iróik pedig minduntalan csak a kath. egyház jogainak, 
igazainak, érdekeinek sértéseit, csorbítását, államilag keresz-
tül viendő eltörlését követelik. íróik nem tudnak két sort 
írni, anélkül, hogy a kath. egyház jogai ellen ne izgatnának. 

Az álláspont tehát köztünk épen ellenkező. Mi mond-
juk : tiszteltessenek a prot. felekezet történelmi jogczimei ; 
ők kiáltják: törd, taposd, tipord a kath. egyház jogait. 

S ha még olyak volnának követeléseik, melyek jogaink 
csorbítása nélkül nekik megadathatnak, mint például t. Gre-
duly ur által felhozott, hogy a superintendensek a főren-
dek között üljenek; mit sem szólnánk. A főrendek házá-
nak ajtaját kir. kinevezés nyitja meg; ha akarnak a 
király által kineveztetni, vagy ha enélkül is megnyílik az 
ajtó előttök, nincs kifogásunk. De ők az iskolára, a cultusra, 
a házasság szentségére stb. nézve olyakat követelnek, me-
lyek az egyház isteni jogaival ellenkeznek. Itt csak az a 
kérdés : ha az állam minden felekezetek iránt egyenlően 
igazságos akar lenni, igazság-e egyiknek jogait kitagadni, 
hogy a másikat csititsuk ? Szabad-e a hazában egy fele-

kezet jogai ellen követeléseket tenni ? Békét hozhatni-e 
hazára jogtiprás által V Nem békeháboritó követelések-e ezek ? 

Nem értjük itt azon jogokat, melyekről mondják, hogy 
az egyház azokat az államtól kapta, hanem azon jogokat, 
melyek neki isteni alapitójától adattak. És ha valamelyik 
jogot az állam is adta ; kell-e azt megvonni azért, mert az az 
államtól adatott ? Az állam adta a protestánsoknak a bécsi, 
a linczi, a szatmári békekötéseken, az 1790— 1-i törvénye-
ken alapuló jogokat ; mit mondanának, ha mi ezek ellen 
izgatnánk y Mikor ők a kath. egyház jogai ellen izgatnak, 
saját autonómiájukat ássák alá, mert ha mindenható az állam 
a kath. egyházra nézve, olyan lesz az majd minden vallás-
felekezetre is ; ha az állam előtt nincsen a kath. egyháznak 
joga, nem maradhatnak meg előtte a protestáns jogok sem. 
Különben az 1791-i törvényen alapuló prot. autonómiának 
csak az uralkodó vallással szemközt van értelme ; megszűn-
vén az uralkodó vallás, elvész az 1791-i intézkedés is, mint 
óság, mely 1848-nak keretébe be nem illik. 

Mondják, hogy amit az állam adott, azt el is veheti. 
Igen, de ők ezt csak a kath. egyházra értik. Állam adta mind-
azt, amit ők maguknál jognak neveznek, de az állam vissza 
nem veheti ezeket : az állam semmi jogot sem adott a kath. 
egyháznak, csak az ö jogait tisztelni Ígérte, mégis az állam 
a kath. egyház minden jogait az alapítványokra,az iskolákra, 
a nevelésre, a házasságra, a cultusra, a birtokra szerintök 
elveheti. Reájok az állam cadaver, mely nem tehet semmit : 
reánk pedig mindenható. És ez egy s ugyanazon észben 
képes megszületni ; és ők magokat mégis a vallásszabadság 
híveinek nevezik. 

Ha valaki mondaná, hogy az állam az egyháznak jogot 
adhat, azonnal az egyházat mint önálló, tökéletes társadal-
mat tagadná. Az állam csak kötelességet teljesíthet a kath. 
egyház iránt, de jogot neki soha nem adhat. 

Rendezés-e ez, hogy elvegyék egyiktől azt, amit nem 
adtak, s oda adják másiknak, amit nem adhatnak ? Ez nem 
rendezés, hanem felforgatââ, s midőn a lapokban követelte-
tik, ez nem tárgyalás, hanem izgatás. 

A kati-. egyház jogai maradnak, akár elismertetnek, 
akár nem. Joga van birtokolni, joga van alapitványozni, 
vagy alapítványokat elfogadni, joga van iskolát nyitni, 
vezetni, kormányozni, joga van a tantárgyakat vizsgálni, a 
tanelőadásokat szemmel kisérni, joga van cultusát végezni, 
cultusát egészen a temetőig terjeszteni, amit Nero alatt is 
megtett, senkinek a pogány legisták közöl eszébe nem jut-
ván, hogy a kath. temetőt államtulajdonnak kiáltsa ; joga 
van szentségeit a méltatlanoktól megtagadni, a méltóknak 
kiszolgálni, a szentség fölött, milyen a házasság, Ítélni, 
elitélni, büntetni. Eme jogokat az egyház soha és sehol sem 
kapta az államtól, hanem alapitójától. 

Ezen jogok pedig, melyek ellen a prot. irók az ő köve 
teléseiket teszik. Jog ellen jog nem lehet jog, hanem csak jog-
talanság. Ha rendezett állapotban nem lehetünk, leszünk hát 
folytonos dúlások között, — de megleszünk. Mit nyer ezek 
által a haza ? feleljenek azok, kik a kath. egyházat mindun-
talan zaklatják. Az egyházállami viszálkodásokat minden 
ponton keresik, keresve felidézik ; ily viszálkodások az 
állami, a társadalmi rendet is felzavarják. Igy nem épül a 
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ház, az okos házi gazda zivatarban vetni nem megy. Aki 
zivatart vet, roskadást arat. 

Sőt, amiből közvetlen semmi hasznok, de a kath. egy-
ház jogát sérti, azt is javasolják. Akarják, hogy az állam 
a kath. iskolákat elvegye, de az övéket ne bántsa ; mondják, 
hogy az állam tanit, nevel, kivéve az ő iskoláikban ; serken-
tik, vegye kezébe az állam az oktatás-ügyet, de csak a ka-
tholikusokét, a protestánsokét ne bántsa; szakittassék el az 
iskola az egyháztól, de a prot. iskola maradjon a prot. fele-
kezet csemetekertje. Mi nem tolakodunk iskoláik, cultusok 
ügyeibe; de ők mindenütt ott vannak a mi ügyeinkben. 

Ha a kath. és prot. credót veszi az állam vezérszalagul, 
kielégit minden igényt; mert amit a protestánsok eddig kö-
veteltek, az credójukban nincs meg, de a mi eredőnk ellen van. 
A kérdés tehát csak az : akar-e az állam a kath. credo ellen 
sorompóba lépni ? Mondhatná nekik az állam : ezt a te credód 
nem követeli, ezt csak a kath. credónak sértésével tehetném, 
épen azért nem tehetem, mert valamint a te credódat, ugy a 
kath. credót is tisztelem. A kérdés végre oda megy ki : mikor 
a héber vallást és községet elismerik ugy amint van, elisme-
rik-e a kath. egyházat ugy amint van? Mi ily elismerte-
tést váltig fogunk követelni, követelni fogják unokáink, 
következő nemzedékeink, végre mégis el fogunk ismertetni. 

Ne keressen a kormány csalódást, hogy az ő tagjai 
nagyobbrészt katholikusok, hogy a felső és alsóházban a 
katholikusokra is támaszkodhatnék ilyenekben. Aki a be-
tegre támaszkodik, az ágyba vagy a sírba omlik. 

Mi többet mondunk. Ha az egész magyar püspökség, 
papság, ami lehetetlen, hallgatással vagy épen nyiltan he-
lyeselné a kath. egyház jogainak ily csorbításait ; ezek vét-
keznének, a jogok mégis maradnának ; elég volna egy kath. 
lélek, aki azoknak sérthetlenségét kimondaná, és a papság 
ily viseletének nevet adna. Ha tehát az egész püspökség be-
egyezése, feltéve a lehetetlent, nem ronthatná le azon jogo-
kat , annál kevésbbé néhány kath. hivőnek ismerethiánya 
vagy előítélete azok körül. 

Az egyház soha sem adja fel az ő jogait, az állam nem 
fogja elismerni azokat : lesz meghasonlás, villongás testvé-
rek, polgárok, az egyház és az állam között. Az egyház 
fogja mondani : nekem a magyar nemzet nyolezszázados 
életéből mai napig vannak iskoláim, melyeket papjaim vagy 
hiveim az én javamra, a haza javával együttvéve, alapítot-
tak ; az állam a mai prot. íróktól kölcsönzött szavakkal 
fogja mondani : nincsenek iskoláid, én elvettem azokat, az 
egyetemtől az utólsó elemi iskoláig, ha akax-sz iskolát, ala-
píts magadnak, lesz gondom rá, hogy ne alapithass, és ha 
mégis alapitsz, a helybenhagyást tőlem kell kérned. 

Ez áll be egyben, másban, sorra mindenben, mihelyt az 
egyház, mint tökéletes társadalom, az ő joghatóságával, törvé-
nyeivel, fegyelmével el nem ismertetik. 

Az állam fogja mondani : vesd alám magadat ; a kath. 
egyház válaszul ad ja : ezt nem tehetem. Az állam fogja 
mondani : te társulat vagy az én keblemben, te neked annyi 
jogod van, amennyit én elismerek vagy adok, én minden 
külső ténykedéseidet, habár mondod, hogy ezek hitednek 
kinyomatai, nyilatkozatai, az utólsó templomi gondnokig, 
rendezni, fegyelmezni fogom ; az egyház mondani fogja : 
nekem te semmi jogot nem adhatsz, mert mielőtt te lettél, 

én már voltam, neked kötelességed az én jogaimat elis-
merni, tisztelni. Nem mondjuk, hogy a magas kormány ilye-
seket akarna, de azt, hogy ilyenekre erősen tolatik. 

Lesz erőszakolt állapot, lesz feszült, természetellenes 
helyzet, mely áldást nem hoz a hazára, mely a mostani kez-
det nehézségeibe az u j intézmények alatt olajat és tüzet fog 
önteni. 

Meglett a destitutio, kezdődni fog majd a restitutio 
küzdelme; az egyház életereje kiolthatlan. Jön uj nemzedék, 
jön második, harmadik nemzedék, a restitutio meglesz. 
Ha az ember meg nem adja ezt, megadja majd az Isten, 
csakhogy nem büntető kézzel-e ? nem tudjuk. 

Es igy szokták-e rendezni, igy szokták-e a jog, az 
igazság uralkodását a polgárok között megállapítani ? A 
rend felzavarásával rendet nem csinálnak sehol. És miért 
csak a kath. egyház jogait állami törvényhozással tördelni, 
mikor minden más felekezetet meg akarnak tisztelni ? Si-
kamlós ut ez, melyen megállni nem lehet, — meredek ut ez, 
melyen menthetlenül leroskadt mindenki. 

Csak egy lépés, csak egy határozat a kath. egyház 
ellen, s az üldöző intézkedések véghetetlen sorai be fognak 
köszönteni, mert egy igazságtalanságot más igazságtalan-
sággal kell védelmezni, s a zavar mindinkább növekedni, 
az orvoslás, a visszalépés mindinkább lehetetlenné fog válni. 
Angolország háromszázados igazságtalanságait, az irlandi 
nép ellen elkövetett bűneit avval igyekszik jóvá tenni, hogy 
a kath. egyháznál az eddig megtagadott igazságot és jogot 
elismerje. A magyar államárok azon kezdenék a rendezést, 
hogy ezen jogokat megtagadják ? Szomorú dolog, ha már az 
államférfiak sem tudják, mi az állami rend és fönállás első föl-
tétele. Készüljünk,hogy minden felekezet teljes jogában, kor-
látlan önmüködésben lesz,csak a kath. egyház lesz jog nélkül, 

szabad működés nélkül, deákkor néhány hónapra 
a haza is fönállhatás nélkül lesz, nem az emberek akarat-
hiánya, hanem a fenmaradás szükséges elemeinek elveszte 
miatt. Még ideje van eszmélni. Nem tudjuk, miért érdemli 
meg az európai kőmivesség, hogy hazánkat, melyben semmi 
érdeme sincs, véghetlen viszályokba vessék, és ami még e 
hazában katholikus van, azt a kötnivesség tetszéseért lerom-
bolják. Mi ugyan, katholikusok, nem fogunk keresni Svédor-
szágban szövetségeseket a törvényes király és az édes haza 
ellen, sem a porosz udvarhoz udvari káplánokat nem fogunk 
küldözgetni, sem a török sultán kezeit nem fogjuk csókol-
gatni, hogy méltóztatnék Magyarországot Érsekújvárig pusz-
títani, mikint egykoron a magyar hazafiak tették, kik Páz-
mánt és a püspököket számkivetésre ítélték; azt sem tesz-
szük, hogy magyar véreinket, rabszíjra kötve, a tar pogány-
nak rabszolgaságba árulgassuk, ezt a magyarok egykoron 
megtették, s ha kell, okmányt fogunk erre idézni ; de mégis 
mondhatjuk, hogy könnyű felzavarni az országot, ám nem 
tudni, hová fognak a zavarok átcsapni. A politikus elmék 
mindezt számba vehetik, s mi úgyis csak a politikusokról s 
nekik iruuk. A pesti lapok, ha képesek, ezt szívre vehetnék. 

És ma kell-e a hazában a kath. egyházat gyengíteni ? 
a kath. religiót nyomni, mikor annyi elem van a hazában, 
mely kifelé vonzódhatik ? Sok az elégedetlen, sokféle az elége-
detlenség, okosság-e ezekhez még a katholikusokban is elé-
gedetlenséget támasztani, a meghasonlások magvát közöttök 



elszórni ? Egyedül a kath. egyház az, mely sem Porosz- sem 
Muszkaország felé nem sohajtozik. Mindenütt, mindenkor 
hazaliui bün volt a kath. egyházat sértegetni : Magyaror-
szágban ezt tenni jelenleg annyi, mint a hazát előre meg-
törni, mielőtt mások kezöket reá kinyújtanák. De végre 
elvonva a politikai helyzetektől, az igazságtalanság mindig 
önmagán boszulja magát : amit idáig a prot. irók az egyen-
lőség nevében követeltek, az az igazsággal merőben ellen-
kezik. Az egyenlőség nem abban áll, hogy ami egyiknek 
van, az legyen a másiknak is, mert ez communismus ; ha-
nem hogy az egyik is oly biztosan birja, amit bir, mikint a 
másik. 

Omne initium durum, — vigyázatlan kezekben az ini-
tium exitium lehet. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
MISSIO. A m e r i k a, Vincennesi megye. (Indiana.) 
1853-ban febr. havában a svajczi Einsiedeln zárdából 

két bencze áldozár, Ulrich Christen, és O'Connor Beda az in-
dianai vincennesi megyébe érkezvén, a püspöknek felajánlák 
munkájokat, hirdetni Isten igéjét Indiana tágas síkságain és 
erdőségeiben. A lyoni hitterjesztő-egyesület évkönyveinek 
1853. és 1855. évi folyamában ismertettek meg müködésök 
első eredményei. De azóta a telepit vény növekedett, telje-
sült itt is a látnók mondata : „Pinguescent speciosa deserti, 
et exsultatione colles accingentur. Induti sunt arietes ovium, 
et valles abundabunt frumento : clamabunt, etenini hymnum 
dicent." (Ps. 64, 13, 14.) 

Oconnor Beda mindezekről az einsiedelni apátot 1865. 
october havában kelt levélben értesiti, melyet kiterjedésben 
közlünk. 

„Noha állomásaink egymástól távol esnek, és faj, nyelv, 
szokások tekintetében egymástól különböznek, mégis csak 
egy missiót képeznek. Mi két kerületre osztottuk, a szent 
Meinradról nevezett, és a felföld kerületére. Az elsőben na-
gyobbára németek, a másodikban angol-amerikaiak vannak. 
I. A sz. Meinradi kerület magában foglalja az Indiana állam 
délnyugoti részében a Speucert nevü tartományt majd egé-
szen, a duboi-it, kivéve a coelestini és warwicki plébániát, és 
egy részét a Percy és Pitquet tartományoknak. A kerület 
hosszúsága kelettől nyugotra 45 angol mf., éjszakról nyu-
gotra körülbelül szintén annyi. A terület dombos, melyek 
közöl egy pár egész két a. mértföldnyi hosszú. A dombok kö 
zött elterülő lapályok többjei nedvesek, egészségtelenek. A 
föld agyagos jobbára és fekete. A meinradi kerület egy ré-
szét még erdők borítják, melyek a legjobb minőségű fát szol-
gáltatják. Az építkezéseknél cser- és tölgyfát használnak. 
A telepitvényes először fakunyhót, később rendes lakást épít. 
A kerítést, melylyel lakását, kertjét, földjeit körülveszi, ugyan-
ezen fa szolgáltatja. A Hikory, a vaddiófa egy nemét kocsi 
készítésre és fűtésre használják. A vad cseresnyefa szintén 
szerepel. Egy fa, melyet czukorfának neveznek, nedvet ád, 
mely a czukor minden tulajdonaival bir. — A fenséges te-
nyészet közepette a vadszőlő körülfonja a fák törzseit, és 
öszszel, midőn keserű gyümölcse megérik, tömegesen érkez-
nek a madarak, s a fürtöket felemésztik. Ekkor szokatlan 
élénkség támad az erdők csendjében, habár itt éneklő ma-
darak nincsenek, a kis szárnyasok tarka szinvegyületben a 

szemnek igen, de a fülnek semmit sem nyújtanak. Kigyók 
roppant számmal vaunak, és elzárni látszanak sokszor az 
utat, de nem veszedelmesei?. Nagyon elterjedt vélemény a 
népben, hogy az utas nem végzi be baj nélkül útját, hacsak 
egyet közölök meg nem öl, ami különben igen köDnyü mes-
terség. A fenemiitett dombok kőben gazdagok, és jó építési 
anyagot szolgáltatnának. A szegény küldér magától kérdezi, 
váljon mikor jö. end el az idő, niidőn az élő hit Isten templo-
maivá változtadandja át e köveket? Az éghajlat álta-
lában egészségesnek mondható, noha a tavaszszal és őszszel 
észlelhető gyors változása a hideg és melegnek lázakat szül, 
melytől azonban kellő ruházat, és mértékletes élet által meg 
lehet óvni magát. A föld termékeny és trágyára nem szorul. 
Termesztenek főkép törökbuzát, árpát, rozsot, zabot. Gyü-
mölcs, és hüvelyes vetemény is bőven van. A dohánytermesz-
tést is néhány év óta siker koronázza, szintúgy az első szőlő-
művelést is. íme ez anyagi oldala. Ami a kerület kath. né-
pességét illeti, jobbára németekbői áll, 17 plébánia 6000 lel-
ket számit. A nép jó, vallásos, mely uj hazájában is megőrzi 
apái hitét s kötelmeit teljesiti. Németország különböző ré-
szeiből jővén, nyelvöket, szokásaikat,hagyományaikat meg-
tartották. 

A pap sok vigasztalást meríthet ténykedéseiből, beszé-
deit sehol nagyobb figyelemmel nem hallgatják, mint itt, ta-
nácsért hozzá folyamodnak, s valóban határtalan ragaszko-
dással viseltetnek irányában. „Eltemet adnám érttök," mondá 
nem rég egy jó nemet. Es ez nem szólam, hanem valóság. 
Isidor atya a couscriptio folytán elmenésre kényszeríttetvén, 
több fiatal ember önkényt ajánlkozott helyette menni. Ezen 
jó emberek buzgók kötelmeik teljesítésében, a szentségek 
vételében. Legtöbben szegényen jöttek ide, de szorgalom, ki-
tartás által bizonyos jólétre tettek szert, templom, iskola, 
paplak emelésére szívesen adakoznak.—Sz.Meinrad területe 
25 ével ezelőtt vad erdőség volt. Négy német és egy franczia 
család telepedvén le a mai Jasper helyén, ide jött az első 
missionarius. Eme küldér most a vincennesi püspök: Saint-
Palais Móricz. Nem kerülte ki figyelmét, hogy az egész vi-
dék Jaspertől egész Troy-ig földmivelök befogadására volt 
szánva. Kérésére ez akkori vincennesi püspök Brúté Jasperbe 
egy európai papot küldött, Coudeck áldozárt, ki fáradhatlan 
buzgalmával a kath. németek számára itt egy központot ala-
pított. A kormánytól csekély áron területet vett s megalkotá 
„Ferdinand" cziinü telepitvényét, melynek tiszteletből — 
mint austriai — volt császára iránt adta e nevet. A kis hely-
ség csakhamar megnépesedett német bevándorlók által. 

Coudeck alkotása megfelelt a szükségnek. Sokan Eu-
rópából jőve, mire megérkeznek, már semmivel sem bírnak, 
s azért a nagy^ városokban kényszerülnek egy ideig dol-
gozni, hogy annyit szerezzenek, amire egy kis földet vásá-
rolhatnak. Ilyféle emberekből alakította Coudeck ,Ferdinand' 
telepitvényét, és ez eredete a Meinrad kerületének. 

12 éve, hogy ide jöttünk a bold. Sziiz és sz. Meinrad 
védelme alatt, s átvettük Coudecktől a kerületet. Ma Ferdi-
nándban 400 család van, egy szép templom orgonával, pap-
lakkal, tanodával, s szerzetesnők egy intézete. Az általunk 
alakított telepitvény szintén az őserdők közepette történt. 
Ferdinándtól délfelé öt mfre a sz. meinradi missio szerény 
épülete áll, és körülötte hasonnevű plébánia. 1864 mart. 21. 



— « 87 

sz. Benedek ünnepén áldatott meg ünnepélyesen és a rend-
nek birtokába vétetett házunk, és sz. Meinrad nevét vevé 
fel. Néhány szerzetes testvérünk megérkezése lehetővé tette 
nemcsak missiói körünket tágítani, hanem az erdőben szer-
zetesi intézményünket meghonosítani. 1858-ban egy német 
telepitvényesünktöl a bold. sz. Szűznek fából faragott szob-
rát kaptuk, mely egészen az einsiedelni csudatevő Szűz szobra 
mintájára készittetett egy tyroli művész által, ki reményié, 
hogy ez által Istentől külön kegyelmeket nyerend, és meg 
is kapta. A szobrot főoltárunkra helyeztük. A környék több 
lakói siettek e kép tiszteletére, és lassankint, anélkül, hogy 
mi ez irányban közreműködtünk volna, a hivek oly szám-
mal özönlöttek ide, hogy más plébániai templom építésére 
kényszerültünk, azt egészen a zarándokoknak engedvén át. 
Az első megtelepedéstől elválaszthatlan megpróbáltatások 
után a Gondviselés láthatólag megvigasztalt. Az einsiedelni 
hét testvéren kivül még más nyolcz társat nyertünk, kik az 
egyszerű fogadalmat letették. Müküdésünk nagyobb tért 
nyert egy tanoda alapitása által, mely ipariskola, gymnasium 
és lycsum helyét kívánja pótolni. Vasár- és ünnepnapokon 
az atyák lelkészi teendőiket végzik, a hét többi napjain az 
osztályokban tanítanak. Néhány év óta a vincennesi püspök 
a középtanodai és bölcsészeti osztályok tanulóit hozzánk 
küldi. Ugy hiszszük, hogy e vidék jövő papsága sz. Meinrad-
ból fog kikerülni, és mi a legszebb reményekre vagyunk 
feljogosítva. 

Coudeck 1857 dec. 4. meghalván, a vincennesi püspök a 
jasperi és coelestini plébániákat is a mi gondunkra bizta.—A 
következőkben missiói államásaink rajzát közöljük. 

JASPER. Amint fentebb emiitők, ez a kerület első 
anya-lelkészi állomása, mely 350 családot számit. Van szép 
temploma, nöi szerzetes intézete, és fitanodája. A város növe-
kedőben van folyton. 

COELESTIN. A vincennesi püspök 1859 óta itt egy vi-
lági áldozárt alkalmazott : Maister Józsefet, svajczi születé-
sűt, a solothurni kantonból A plébánia 160 családból áll. 

FULDA. Ugy miként Jasper és Ferdinand, ezen ál-
lomás is régibb sz. Meinradnál, melytől dél felé 5 a. mfnyi 
távolságra fekszik. Fulda városából (Hessen-Kassel) és kör-
nyékéről idejött bevándorlókból áll, kik e nevet adták uj 
hazájok eme helyének. Midőn 1853 vége felé e plébánia ne-
künk átadatott, csak 6 háza volt, de azóta növekedett. Már 
két izben kellett a templomot tágítani, s most uj, köböl épí-
tett templomot emeltek. 

CANELTON. Kis gyárváros 10 mfnyire Fuldától dél 
felé, az Ohio partján. A népesség kétharmada irhoni, a 
többi német. Miután kilencz hónapon át elláttuk, elégtelen-
ségünk miatt ismét a püspök rendelkezése alá bocsátottuk. 
Most világi pap lelkészkedik. Canelton két templommal bír. 

MAC-LONGHLIN. A warwicki tartományban fekvő 
eme állomás eredetét egy kentuckyi Mac-Longhlin nevü la-
kosnak köszöni, ki a katholikus hitre tért, és itt letelepedett. 
Háza pótolta kezdetben a templomot, később kápolnát emelt. 
Itt több protestánst voltunk szerencsések megtéríthetni. 

A s e g é l y r ő l n e v e z e t t M i a s s z o n y u n k. Ala-
píttatott 1858-ban, és fekszik nyugot-déli irányban Fulda és 
Ferdinand között. Nincsen ugyan itt lakházunk, hanem Mein-
radból rándulunk ki ellátására. 

HUNTINBURG. E nevü kis város Dubois tartomány 
legvirágzóbb városa, 600 lakosainak kétharmada németek-
ből áll, a többi anglo-amerikai. Nyugotra 13 mf. fekszik 
Meinradtól. A városban a katholikusok csekély számmal 
vannak, a vidéken vagy 50 család, ezek Jasper és Ferdi-
nándra szoktak menni ezelőtt isteni-tiszteletre, ami igen ne-
hezére esett az öregeknek és gyermekeknek. 1859-ben a vá-
ros határán egy telket vásároltunk, a pénzt önkénytes alá-
irás utján gyüjtöttük. Az épitési munka megkezdetvén, érint-
kezésbe jöttünk a város protestáns lakóival. Ezek ideiglene-
sen a lutheránus templomot rendelkezésünkre bocsátották, 
hogy itt a nem-katholikusoknak is prédikálhassunk. A kath. 
egyházról mondott beszédeink sok előitéletet megszüntettek, 
s mi pénzbeli adományokban is részesittettünk a protestán-
sok által. Templomunk elkészülvén, azt a látogatásról czim-
zett b. Szüzanyának ajánlottuk. Az isteni-tiszteleten sok 
akatholikus is jelen van. 

UJ-BOSTON. Dél felé öt mfnyire Fuldától az Ohio 
partján fekszik. A plébánia 1861-ik évben még jobbára régi 
fuldai lakókból alakult, kik egy magaslaton csinos kápolnát 
építettek, mely aranyszájú sz. Jánosnak van felajánlva. A 
telket egy kath. adományozta. Áldozáraink csekély száma 
miatt itt havonkint csak egyszer tarthatunk isteni-tiszteletet. 

BEONVILLE. E helység Warwick grófságban fekszik 
sz. Meinradtól nyugot felé 40 mfre Három évvel ezelőtt első 
izben látogatta meg egy társunk. Van 15 család, német és 
angol, vegyesen. Távolsága s elszigeteltsége folytán már 
majd elveszte hitét, midőn az áldozár segített a bajon. Most 
templomépitésre készülnek. 

HENRIVILLE. Ezen kis városka, mely legújabban 
keletkezett a benczések által apátjok Henrik tiszteletére ne-
veztetett igy. Ejszaknyugot felé Ferdinándtól 5, Meinradtól 
10. mf. távolságnyira van. Mindenekelőtt Isten házát építet-
ték, mely sz. Henriknek felajánlva 1864. őszén avattatott fel. 

Más állomások folyton keletkeznek, és mi a tehetség 
szerint látogatjuk. Ittlétünk alatt a templomok száma hétről 
tizenhétre szaporodott. Ezen eredményt küldéreiuk buzgó-
ságáuakj az Oltári-szentség hő tiszteletének, a 40 órai imá-
dás behozatalának tulajdonítjuk. Ünnepeink alkalmával rit-
kaság, hogy lelki megvigasztaltatásban ne részesülnénk. 

II. A felföld (Terre-Haute) kerülete. Vidéke és népe 
keveset hasonlit az előbbi leirt kerületéhez. 120 a. mértföld-
nyire van Meinradi állomásunkból, a vincennesi megye nyu-
gotéjszaki részét képezi, és terjed egész Illinoisig. Magában 
foglalja : Vigo, Parke, Vermillon, Cloy és Sullivan tarto-
mányokat, kelettől nyugotig 24, éjszaktól délfelé 60 mf. te-
rületen, mely magasabban fekszik az előbbi kerületnél és 
dombok, völgyek által hasitott fensíkot képez, s alkalmas 
földmivelésre. Vigo, Parke és Vermiilon földje homokos, Clay 
és Sullivané fekete agyagos. Itt kezdődnek a nyugoti, pam-
pas név alatt ismeretes ősrétek. Beláthatlan zöld síkság. 
Akárhányszor vagyok a síkság e magányában, mindannyi-
szor komoly magambaszállva, Isten jelenlétének érzete mint-
egy erösebben uralkodik rajtam : ugy látszik, hogy e mély 
komoly csendben a lélek az ima szükségét jobban érzi. Az 
ősz vége felé néha megtörténik, hogy a zöldség eme 
tengere tüz-tengerré változik. Vigyázatlanságból a száraz 
füre ejtett tüz elég, hogy roppant gyorsasággal egész 
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vidéket lángba boritson, s szél mellett mértföldeket árasz-
szon el tűzzel. A keletkező borzasztó zaj az állatoknak időt 
enged a menekvésre. A felijesztett lovak, bivalok futnak, a 
kigyók bámulatos gyorsasággal haladnak, sőt az emberek 
is megtanulták már azt, miként kell határt szabni a pusztító 
elemnek, mert ezen ősréteken falvak, városok emelkednek. 
Az, ami különösen hivja fel az embereket a letelepedésre, 
hogy a földmivelés nem jár oly nehézséggel, mint ott, hol még 
irtogatni kell. Másrészről azonban baj az, hogy az építésre 
szükséges anyagot messziről kell szállítani. Vigo és Clayban 
gazdag széntelepek vannak,melyek kiaknázása a vidék egyik 
gazdasági forrása. 

Ami a népességet illeti, Meinradban küldéreink majd-
nem egészen katholikusok között laknak, a felföldön pedig 
mondhatni, hogy hitetlenek földjén vannak. Az itteni katho-
likusok jobbára irhoniak. Terre-Haute városában találtatik 
körülbelől 90 német eredetű család, ezek katholikusok, 
vagyis inkább kellene azoknak lenniök. Két oka van annak, 
hogy oly lanyhák hitök vallásában ; először, mivel sokan 
részesei a kölcsönös segély ürügye alatt létesült titkos tár-
sulatoknak ; másodszor csekély az áldozárok száma. Ugyanis 
a városban csak egy pap volt, s ez sem birta tökéletesen a 
német nyelvet. Midőn 4 év alatt az állomás gondunkra bíza-
tott, a névleges katholikusok még csak húsvétkor sem járul-
tak a szentségekhez. Már most legalább 40 család hiven 
teljesiti vallási kötelmeit, a többire nézve pedig jó reménye-
ket táplálunk. Az irhoni eredetűek szétszórva, jobbára a 
munkások osztályába tartoznak, és alkalmazást nyernek a 
vasutaknál, kőszénbányákban, vagy a majorságokban mint 
napszámosok. Az állomások következők : 

VIGO TARTOMÁNY. HAUTE TERRE. A két kerü-
letnek 1860-ban történt megosztásakor eme város 14,000 
lakost számitott, s a háború daczára eme szám növekedett. 
A tartomány e főhelye a Wabash folyam bal partján terül 
el. 30 vagy 40 év előtt louisvillei kereskedők társulata veté 
meg első alapját. Ezen kereskedők franczia eredetűek vol-
tak. A város magaslaton fekszik, és máskint Prairie-City 
nevét is viseli az azt környező ösrétektöl. Szép utczái, házai, 
kövezete gyönyörűvé teszik, és az amerikai continens min. 
den főhelyeivel vasút által összeköttetésben van. A háború 
előtt Uj-Orléanssal a közlekedést a gőzhajók javára is előmoz-
dította. A katholikusok a népesség tized-részét teszik, és 
irhoniak, részben németek és megtért amerikaiak. Hosszú 
időn át az irhoniaknak és németeknek együtt csak egy 
templomuk volt, most a németek külön egyházat építettek. 
Semmi sem egyszerűbb, mint a catholicismus itteni megho-
nosításának története. Eleinte, midőn a város még csekély 
falu volt, csak egy katholikus lélek találtatott, egy protes-
tánsnak neje. Később néhány kath. család megtelepedvén, 
Brûté vincennesi püspök 60 mf. utat tett, hogy ezeknek a 
szentséget kiszolgáltassa. Ismételvén látogatásait, örömmel 
tapasztalta a nyáj szaporodását. Batteany áldozár ide jővén, 
a munkások alamizsnáiból kápolnát emelt fából, e kápolna 
tágittatott , és utódja Lalumière lőn. Midőn 1834-diki 
évben a vincennesi megye felállíttatott és Brûté püs-
pökre bizatott. Lalumière még itt volt. Halála után a je-

zsuiták vették át a plébániát és ellátták egész 1860. évig. 
Ekkor püspökünknek adatott át. Mi ide csak egy áldo-
zárt k üldhettünk, de hogy a népet vallási közönyössé-
géből felrázzuk, a jezsuita atyák által lelki-gyakorlatokat 
tartattunk és pedig a legjobb sikerrel. Ezóta a szentségek 
vétele gyakori, és mi az urnapi körmenetet egész fénynyel 
tarthattuk meg. Atyáink közöl három működik a kerületben. 
,Szent Benedek védelme és collegiuma' czime alatt classikai 
és kereskedelmi tanulmányokra iskolát nyitottuuk, és colle-
giumunkban 30 növendék van. Vannak elemi tanodáink is 
egy világi tanár és a Gondviselésről nevezett szüzek veze-
tése mellett : ez utóbbiak nyolczan vannak, és jobb család-
beli leánynövendékeket magasabb nevelésben is részesítenek. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
tr 
O nagyméltósága Haynald Lajos kalocsai érsek, e na-

pokban érkezvén meg székhelyére, ő felségeért, a szerencsét-
len Miksa császárért e hó 24-én gyász-isteni-szolgálatot 
tartatott, melyre a hatóságokon kivül a hős lelkű fejedelem 
szomorú sorsában fájdalmas résztvevő nép is számosan meg-
jelent. 

Birminghamban nagyszerű verekedés történt a nép kö-
zött, s annál sajnálatosabb, mert vallásos színezete volt. 
Igaz, az egész világon büntetlenül bántják, piszkolják, sérte-
getik a kath. religiót, csak Angliában nem, mert ott a kath. 
nép angol módra neki rohan a bántalmazónak, s ha a becsü-
let valakit nem tanít arra, hogy azt ami a kath. léleknek 
kedves, ne gyalázza, az angol kath. munkások vaskarja 
megtanítja azt becsületre. Valami Murphy nevű, irlandi szü-
letés, de apostata, akart nyilvános népies előadást tartani a 
gonosz papismus fölött. A birminghami polgármester, ismer-
vén Murphy kifakadásait, tudván azt is, hogy Birmingham-
ban szászezernél több kath. angol polgár keresi mindennapi 
munkájával kenyerét, Murphynak nem engedte át a város-
házi nagy termet. Murphj tehát bódét veretett a város leg-
tágasb piaczán, hogy türelmetlen, sőt aljas piszkolódásait 
ott elszavalhassa. „Evening Star" szerint ezeket mondá : „A 
romanismus annyi mint despotismus, a protestantismus sza-
badság; az halál, ez élet. Eu irlandi vagyok, de utálom a 
romanismust, elvetettem magamról, mint a, tetves ruhát, és 
most halálos harczot folytatok ellene. En bebizonyítom, 
hogy minden kath. pap gyilkos, cannibale, csaló, zsebelő, 
tolvaj, útonálló. Ha volt valaha rongyszedő, aki az ő kör-
meivel a kapczákat vagy a csontokat keresgéli a szemet-
dombon, az a pápa," stb. E kegyetlen, neveletlen megtáma-
dás felingerelte a katholikusokat, neki rontottak a bódénak, 
feldúlták, azon protestánsokat, akik a polgári becsületről 
megfelejtkezve, Murphy ily előadásain gyönyörködtek, szét-
robbantották. Volt fejtörés, kéztörés elég, volt emberölés is. 
Az „Express" anglikán lap szerint kath. papok a verekedő 
nép közé vegyültek, hogy csititsák, engeszteljék, de a dü-
hösség nőttöu nőtt. Katonai erő sem volt képes hamar ren-
det csinálni. A prot. kápolnát, mely közel volt, feldúlta a 
nép. — Kárhoztatandó kitörés; de ki az oka? Ki bizta meg 
Murphyt, hogy a katholikusokat igy gyalázza? — Sokat 
mernek a katholikusok ellen, mert tudják, hogy fegyelme-
zett jó nép; de amint az előbbi évek hasonló tüneményeiből 
látjuk, a kath. angol nép nem tűr többé semmi rágalmat, 
semmi ingerlést. 

Kegyes adakozás. 
Szombathelyi megyéből egy káplán péterfillért 1 fr. 25 kr. o. é 
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A kalocsai iigyin. érsek székfoglaló 
főpásztori beszéde. 

L U D O V I C ^ H ^ Y N A LP, 
Dei et apostolicae Sedis gratia ecclesiarum Colocen-
sis et Bacsiensis canonice unitarum arclii-episcopus, 

VENERABILI ET HONORABILI CLERO 
saeculari et regulari archi-dioecesano salutem et prae-

suleam benedictionem ! 
Non diu licuit vobis, venerabiles fratres, dile-

ctissimi filii ! pastorali gubernio Reverendissimi in 
Christo patris Josephi Lonovics de Krivina, archi-
episcopi Colocensis et Bacsiensis, viri in sacra et 
profana Hungáriáé história magnis laudibus cele-
brati, gloriari. Antequam enim vei limina decorae 
suae sponsae Colocensis salutare pótuisset, praema-
tura morte Ecclesiae, cuius rutilans sidus, patriae, 
cuius fidelis filius, throno regis apostoliéi, cuius fir-
mum columen, scientiae, cuius felix cultor, dioecesi 
item huic, cuius gloria et corona fuerat, ereptus, 
bonis omnibus flebilis occidit. 

Ne dioecesis, tristi hoc fato praesule orbata, e 
viduitate sua gravibus his temporibus detrimentum 
quocldam capiat, de novo pastore pidem dando pro-
videre, augustissimus rex noster apostolicus pro in-
signi illo zelo, quo commodis sanctae matris Eccle-
siae intendit, curae habuit. Summis praecessoribus 
minimum successorem, ecclesiae Colocensi et Bacsi-
ensi me praesulem dedit. 

Benigno actui regio Sanctissimus Dominus 
Noster PIUS PAPA IX. apostolicae confirmationis 
pondus addidit, mihique difficillimum munus, vel 
ob virium. iam in se tenuium, sed et in dies magis 
labascentium, exilitatem merito reformidanti, apo-
stoliéi jussus oraculo auctor fuit, ut gravissimo 
oneri, Deo confisus, humeros subdam. * « 

Altissima igitur regis apostoliéi voluntati, di-
sertoque summi pontificis mandato, etsi non absque 

justa formidine, pia tamen obsequendi promptitudine 
obsecundans, pastoris animarum vestrarum, vobis-
que creditarum munus hodierna die in nomine san-
ctissimae et individuae Trinitatis : Patris et Filii et 
Spiritus sancti, cum invocatione beatae Mariae vir-
ginis, sancti item Stephani protoregis, patroni dioe-
ceseos huius, humili corde capesso. 

Cuius rei memóriám et mihi et vobis quanto 
salubriorem reddere volens, dum prima hac vice 
intimo paternae sollicitudinis aifectu vos alloquor, 
nil melius me agere posse arbitror, quam si dicenda 
verbis aeternae veritatis alligem, per divinum vatem 
nobis ingeminantis : „Quaerite Dominum et confir-
mamini ; quaerite faciem eius semper."1) Nam ea 
maxime re urgeor, ut primis his communis nostri 
nmiisterii momentis xino quasi oculi ictu cernenda 
mihi vobisque cuncta illa praebeam, quae in sacra, 

.quam in nomine Doniini simul ingredimur, palae-
stra iunctis viribus, unitis conatibus exantlanda 
habemus. Haec autem omnia animo nostro tam per-
fecte sistunt pauca illa regii psaltis verba, ut, etsi 
disertissima hominum, immo ipsa angelorum lingua 
loqui mihi datum foret, splendidius omnino et iu-
cundius, feliciusque apud vos loqui, nec tamen sive 
aliud, sive plus dicere possem, quam : „Quaerite Do-
minum et confirm amini ; quaerite faciem eius sem-
per." 

„Quaerite !" Aut quae alia vox foret, quae fide-
liorem. magisque exactam dare possit omnis vitae, 
nedum sacerdotalis sed et humanae, sive earn in 
singulis nobis, sive in toto genere nostro spectemus, 
imaginem? Quid enim est aliud vita nostra in ter-
ris, quam continuum quaerere, indefessum optare, 
prosequi, currere, ut comprehendamus ? An aliud 
est, quod saeculum filiis suis imperat? An aliud af-
fectus suadent ? — Quaerite scientiam rerum ad vi-
tám feliciter et amoene ducendam requisitarum ; 
quaerite culturam huius mundi ; quaerite pruden-
tiam in agendo; quaerite bona et commoda huius 

Ps. 104. 4. 83 



terrae, agros, domos, maritos, uxores, vitae familiá-
ris gaudia; quaerite amicos, fautores, aestimium 
concivium vestrorum, decorum in republica subsel-
lium ; — sie saeculum suos affatur ! Sed nec affectus 
silent. Quaerite honores et dignitates, contentiones 
et bella, — clamat ambitio. Quaerite divitias,sonat ha-
bendi cupido. Quaerite voluptates, urget sensualitas. 
Quaerite vindictam, fremit laesi honoris sensus, ira, 
indignatio. — Quaerite nos et fruimini nobis, incla-
mant undique creaturae et oblectamenta. 

Unde vero tam immensus nisus? Unde tam 
universalis conatus ? Quid ad quaerenda cuncta illa, 
et in his omnibus aliquid unum, mortales cunctos 
impellit? Quaeritur, quod deest, quod inveniri vult. 
Varii varia, et tarnen omnes unum quaerunt. Quae-
runt, quod bonum sit, quove profundum illum, immo 
animo suo insitum, bono fruendi nisum expleant. 
Omnes quaerunt, sed pauci sciunt, quid proprie 
quaerendum habeant. Fallaci enim falsorum, incer-
torum et labilium bonorum specie sedueti, dum, 
quod bonum putant, quaerunt, bonum quod est, ne-
gligunt, Quaerendo laborant, aestuant, anguntur, 
contendunt ; sed sie quaerunt, sic currunt, ut non 
comprehendant ; feliciores sane futuri , si bojyim 
quod quaerendum est, et quod inventum beatos il-
los reddere possit, docto magistro didicissent. Bea-
tissimos nos, qui de sacris aeternarum veritatum et 
divinorum monitorum paginis supremo oraculo edo-
cemur, quid et quomodo quaerendum habeamus, ut, 
quod quaerendum agnoseimus, felicius quaeramus, 
certius inveniamus, tutius teneamus ! „Quaerite Do-
minum et confirmamini ; quaerite faciem eius sem-
per." Dictum hoc est omnibus omnino hominibus, 
ad agnoscendum Deum, ad Domino serviendum, ad 
summo bono fruendum creatis. Sed peculiari plane 
ratione dictum est nobis, qui quaerenti populo du-
ces et magistri, servienti paradigma, unionis cum 
summo bono ineundae et servandae ministri esse vo-
camur; qui proin, ut verbis Vincentii Lirinensis 
utar: „reliquos omnes tantum fidei devotione vin-
cere" obiigamur, „quantum loci auctoritate supera-
mus."2) Quaeramus ergo nos prae ceteris Dominum, 
ut quem omnes quaerendum habent, nos prae cete-
ris inveniamus, inventum reliquis quaerentibus as-
seramus ; ne terribili secus pro nobis aeque ac no-
stris ratione impleatur, quod divino eloquio inten-
tatur : „Caeci sunt et duces caecorum ; caecus autem 
si caeco ducatum praestet, ambo in foveam ca-

2) Common. Cap. VIII. 

dunt;3) immo apti reddamur id servitii fidelibus 
nostris praestare, quod s. G-regorius magnus paucis 
verbis eximie innuit, dicens: „Quisquis sacerdoti 
jungitur, quasi e salis tactu aeternae vitae sapore 
conditur." *) 

„Quaerite Dominum et confirmamini ; quaerite 
faciem eius semper." Faciem Domini quaerere invi-
tât nos regius psaltes, ut earn cognoscamus. Prima 
certe principalisque nostra in quaerendo Domino 
obligatio est, quo perfectiorem nobis Dei, veritatum 
revelatarum, obligationum nostrarum, sanetae Ec-
clesiae, rerumque ad eum pertinentium cognitionem 
comparare; in modum earum quo clarius exponen-
darum, quo firmius demonstrandarum, quo felicius 
defendendarum inquirere, ut fides nostra in dies fir-
mior et fundatior lux, quae hominibus salutis viam 
quaerentibus praeluceat, quo clarior et illustrior, 
ministerium verbi nobis creditum quo foecundius 
evadat. Quod procurare saneti officii nostri ratione 
compellimur. „Ipse" enim, Dominus „dedit" nos 
„pastores et doctores ad consummationem sanctorum 
in opus ministerii, in aedificationem corporis Christi, 
donec occurramus omnes in unitatem fidei et agni-
tionis filii Dei, in virum perfectum, in mensuram 
aetatis plenitudinis Christi." 5) 

Quaeramus ergo Dominum assidue in sacris 
scripturis divino uutu et adjutorio exaratis. — „Mul-
tifariam" enim „multisque modis olim Deus loquens 
patribus in prophetis, novissime diebus istis locutus 
est nobis in filio,"e) quem praenunciantes antiqui, 
praedicantes recentiores „Spiritu Sancto inspirati 
locuti sunt saneti Dei homines;"*') quare „omnis 
scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum, 
ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in 
justitia ;" 8) nos igitur, qui haec omnia agere sacri 
officii obligamine iubemur, pie et studiose legentes 
ac relegentes sacra Dei oracula, „crescamus . . . in 
cognitione Dei nostri et Salvatoris Jesu Christi."9) 
In quod eo sollicitius intendendum habebimus, quo 
magis nobis instant Ecclesiae adversarii armis e sa-
crorum librorum textu in suos fines detorto et ad 
suos errores perperam applicito desumtis, quo prom-

3) Matth. XV. 14. 
4) Horn. XVII. in Luc. X. 
ä) Eph. IV, 11. 
fi) Hebr. I, 1, 2. 
•>) II. Petr. I, 21. 
s) Ad Tim. III, 16. 
9) II. Petr. III. 18. 



ptiores proin et aptiores nos esse oportet ad tales eorum as-
sultus ipsis eorum armis retundendos. Quod nonnisi uberius 
cognito, débité intellecto scripturarum textu praestare vale-
bimus, eodem iure inclamantes novis veritatum sanctae fidei 
nostrae inimicis, quo Dominus et Salvator noster eorum 
praecessoribus olim inclamavit, dicens : „Scrutamini scri-
pturas, quia vos putatis in ipsis vitam aeternam habere, et 
illae sunt, quae testimonium perhibent de nie." l0) 

Quaeramus Dominum in operibus eius, quae rerum 
natura et generis nostri história demonstrant. — „Coeli 
enarrant gloriam Dei et opera manuum eius annunciat fir-
mamentum." n ) Occupatur quidem profana quoque scientia 
operibus manuum Domini; sed in his subsistit, nec per ea 
ad Deum assurgere vult ; immo, proh dolor ! ex ipsis, quam-
vis manifesta sapientiae et potentiae divinae vestigia exhi-
bentibus, impugnandarum veritatum revelatarum sumit ar-
gumenta. Deum de sublimi maiestatis suae throno deturbat, 
ut ipsi creaturas eius sufficiat. Dei eloquia operibus Dei con-
vellere nititur. Recte igitur eo convertetur singularis nostra 
attentio, singulare Studium nostrum, unde mens creatori suo 
infidelis rebellionis suae arma petit; ut quod scientiae natu-
rales, uti : physica, astronomia, geognosia, quod scrutatio-
nes historicae ad illustrandas religionis veritates, ad confir-
mandam divinae circa genus humánum oeconomiae histó-
riám, a creatione mundi decurrentem, ad refellenda argu-
menta ex iisdem disciplinis contra fidem nostram petita pro-
munt, curate elucubremus, et ad fideles nostros in fide roba-
randos adhibeamus, ut „perfectus sit homo Dei ad omne 
opus bonum instructus." l2) Haec negligere, tacendo insuper-
habere eo minus licet, quo magis experimur, quod scientiae 
hae, per fautores suos etiam rudiorum captui accommodatae, 
populum ipsum penetrent, et male applicitis, perperam intel-
lectis suis thesibus debiliores in fide pervertant, reddantque 
ceu parvulos fluctuantes, qui „circumferuntur omni vento 
doctrinae in nequitia hominum, in astutia ad circumventio-
nem erroris."13) Jam autem et hi nostri sunt; nostrum igi-
tur est curare, ut ab iis „abigatur procul terrenarum caligo 
rationuni et ab illuminatae fidei oculo mundanae sapientiae 
fumus abscedat." l4) 

Quaeramus Dominum in operibus patrum. — Adini-
rabundi cernimus gloriosam virorum illorum sacra profana-
que scientia insignium aciem, qui doctÍ3 operibus, nullo non 
aerae cbristianae saeculo luci datis, non solum iucunda ma-
gnae suae in Deum pietatis, integerrimae in Ecclesiam fide-
litatis et intemeratae virtutis nobis reliquerunt monimenta, 
sed et divinam illam doctrinam, quam de adorandis Salva-
toris labiis, apostolorumque eius ore salutis cupida hausit 
Ecclesia, mira consensione, et non interrupta publicae pro-
fessionis successione exhibentes, certissimi evaserunt divinae 
in Ecclesia traditionis testes et praecones. Damno igitur 
nostro, certissimoque fidelium nostrorum detrimento fieret, 
si suppetias illas requirere negligeremus, queis pia et dili-
gens operum a patribus et scriptoribus Ecclesiae relictorum 
perscrutatio nos füleit ad scripturas Hieronymea perspicacia 

, 0 ) Joann. V. 39. — ") Ps. XVIII. 2. 
'*) II. ad Tim. III. 17. - '») Eph. IV. 14. 
'») S. Leo M. Serm. 7. de Nat. Dom. 

interpretandas, dogmata fidei Augustineo ingenii acumine 
exponenda, morum doctrinam florida et efficaci Gregorii 
Magni lingua suadendam, vitia fulmineo Chrysostomi ser-
mone configenda, dulces Deiparae Virginis et sanctorum 
Dei laudes mellito Bernardi ore celebrandas, causam chri-
stianae veritatis et rei catholicae eo successu tuendam, quo 
Justinum, Athenagoram, dementem Alexandrinum, Tertul-
lianum olim id fecisse, apologetica eorum opera perhibent. 

Sed an bene et fruetuose quaereremus Dominum per 
fidem, teneremus inventum, praedicaremus aliis, si ad vi-
dendum sanctum non saneti, ad purissimum perfectius cog-
noscendum maculata conscientia accederemus ? Quum Veri-
tas incarnata dicat : „Nemo novit patrem, nisi filius et cui 
voluerit filius revelare,"15) quae spes adesset nobis miseris 
peccato jugo detentis, ut revelet nobis coelestis scientiae 
thesauros, quum teste apostolo „divitias gloriae suae osten-
dat in vasa misericordiae, quae praeparavit in gloriam ?" l C) 
An oculi peccati caligine offusi Deum purissimum sie conspi-
cere, cognoscereque poterunt, uti id datum est animabus 
puris, quibus Deus inhabitat ? Temerarium sane foret id 
praesumere. Quare, ne frustra quaeramus Deum oculis fidei, 
quaeramus eum simul, nec umquam quaerere desinamus de-
siderio animi, ut vivamus in eo, vivat ipse in nobis ; nec pa-
tiamur nos ab ipso avelli ; si peccati laqueis infelices nos 
constringi contingeret, nil non acturi, ut poenitentia expia-
tis „cor mundum" creet in nobis Dominus „et spiritum re-
ctum innovet in visceribus nostris."17) (Vége köv.) 

Fábry [gnácz, kassai püspök temetése 
alkalmával, 1867 ju l . 1 én mondott gyászbeszéd.1) 

Jó harezot harczoltam, a futást bevégeztem, a hitet megtartottam ; 
végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megad nekem ama 
napon az ur, az igaz biró. — 2. Timót. 4, 8. 

Valahányszor csak egy püspöknek meghalálozásáról 
tudomást kapunk, mindannyiszor önkénytelenül is mendöbbe-
niink ; mert a püspök halálában mindig az igazság egyik osz-
lopa dőlt ki, — a vallásos és polgári rendnek egyik támasza 
tört meg, — a jó erkölcsöknek, melyek, bár mit mondjanak 
a szükség fölött megszaporodott állambölcsek, mindig a nem-
zeti fönlétnek, fönmaradásnak elkerülhetlenül szükséges kap-
csai, egyik birája, — a társadalomnak, melyet az Isten a 
szentírásban nyájnak szeret nevezni, egyik éber őre, egyik 
gondos pásztora szállt le a sirba. 

Kevesen vagyunk e földön mi magyarok is ! A külhábo-
ruk, a belharczok tetemesen felemésztették fiainkat, nem bő-
velkedünk soha megpróbált jó emberekben, szűken küld az 
Isten oly fiakat a nemzetnek, kik áldást gyűjtenek, mig má-
sok tékozolnak vagy henyélnek, — kik ezereket boldogíta-
nak, mig mások ugyanannyit nyomorba taszítanak, — kik 
a nemzet fiait az ősök biztos útjaira visszahívják, mig mások 
számtalanokat tévútra csábítanak. 

Mindenütt, de különösen hazánkban a püspöknek nem-
csak egyházi, nemcsak vallási, hanem nemzetföntartási, nem-

'5) Matth. XI. 87. - 1 ) Rom. IX. 23. — 1 7 ) Ps. L. 12. 
') E gyászbeszéd a véletlenül hosszabbra nyúlt temetési körmenet 

miatt a szükséghez képest a szónok által hirtelen rövidebbre vonatott ; itt 
azonban első és, egy-két szót kivéve, változatlan szövegében áll.—A szónok. 
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zetmüvelési küldetése is van: koporsójánál gyászol a hivő 
lélek, gyászolhat a nemzet is. 

A püspöki hivatal nem külső fénynek, hanem a munká-
nak, s a munka által a nép boldogitásának nehéz hivatala. O 
az igazságnak, a jognak, a rendnek, az erkölcsnek, mint köz-
kincsnek kiküldött őre az emberek között, — keresztet visel 
melljén, és a keresztben a világ terhét, mikint a szentírásban 
olvassuk : „és reájok helyezte az ur a világot." 2) Nem őket 
helyezte a világ fölé, hogy tündököljenek, de a világot he-
lyezte reájok, hogy annak terhét viseljék. Csalódik aki hiszi, 
hogy e hivatal nem teher, mert amint sz. Gergely pápa mond-
ja, a püspöki hivatal az angyalok vállaira is borzalmas teher; 
bár mit gondoljon, bár mi mást keressen valaki a püspökség-
ben, a püspöki méltóság mindig munka, mindig gond, mindig 
fáradság, mindig rettentő felelősség marad az Isten, az egyház, 
és az emberek előtt. 

Egy jámbor keresztény magyarnak, regy vallásos pap-
nak, egy munkás püspöknek, mikint Fábry volt, halála tehát 
mindenkor veszteség ; veszteség a hivekre, kik benne szerető 
és gondos atyát vesztettek ; veszteség az egyházra, veszteség 
a hazára, mert boldogságának kevés ily nemtője, kevés 
ily polgára vagyon. 

De az Isten Ítélete, hogy akit bölcsőben ringattak, azt, 
rövid idő múlva, koporsóba is zárják ; kit belépni láttak c vi-
lágra, azt innen örökre távozni is lássák. 

„Határozva van, igy mond sz. Pál apostol, minden em-
bernek egyszer meghalni, és azután az itélet." 3) 

Minden ember, röviden szólva, saját korának gyermeke, 
a kornak, melyben született, élt és működött, erényeit, de 
egyszersmind hiányait, tévedéseit, bűneit is hordja magán. Még 
a lángelmék is, melyekről tudjuk, hogy korukat rendesen fél-
századdal megelőzik, nem képesek azon benyomástól egészen 
menekülni, melyet koruk reájok gyakorol. Az Isten különös 
malasztja az, mely néha a választottakat megőrzi, hogy nem a 
kor, melyben élnek, hasson reájok kártékonyán, hanem ők, 
az Isten malasztjával felvértezve, üdvös befolyást gyakorolja-
nak megmételyezett korukra. 

Igy volt Fábry Ignácz is. 
Születése s első ifjúsága a mult'század végső, s a jelen 

század első éveire esik, 4) mikor az Isten apáink bűnei fölött 
Európában szigorú Ítéletet tartott. Elpártoltak az Istentől, pa-
radicsomot Ígérvén és keresvén az Isten ellen s Istenen kivül, 
poklot hoztak a földre, melynek tüze csak hosszú háborúkban 
pazarul ontott vérrel oltathatott ki. 

Aki mint vet, ugy arat ; Istenen kivüHnincs rend, nincs 
béke, nincs polgári, nincs semminémü boldogság. 

Hazánkban is harapódzott e tüz, 5) de egy fölfedezett 
összeesküvésben, elég igazság és jogérzet levén apáinkban, 
szigorú büntetéssel elfojtatott, s a rend nem zavartatott fel. 
Gondolják bár tévesen, de e szent helyről, e koporsó fölött, 
hova a politikai szenvedélyek nem juthatnak, ki kell monda-
nom, és nektek innen kell hallanotok : hogy összeesküvések-

*) 1. Sam. 2, 8. 
' ) Zsid. 9, 27. 
*) Sziilotett 1792. jul. 28-án S .A. Ujhelyen, Zemplén vármegyében, 

ahol édes atyja kincstári tiszttartó volt. 
5) Martinovics Ignácz, gr. Zsigray Jakab, Szentmarjay Ferencz, 

Hajnóczy József, Laczkovies János, Oz Pál, Szolarcsik Sándor, stb. 

ben, árulásokban, titkosan elkészített öldöklésekben semmi ha-
zafiság, semm hazaszeretet, soha semmi polgári erény nincsen ; 
átok az ily gondolat, átok az ily tervezet mindig, s csak átkot 
hoz a hazára, a nemzetre. 

Tanonczi ifjúsága oly korba esett, midőn az iskolák-
ban, kivált a magasabb, tanintézetekben, a hamis tanok és a 
fegyelmetlen viselet által azon vallásosság is elfojtatott, ame-
lyet a gyermek vallásos anyjától kapott. 

Fábry Ignáczot édes anyja a kor. hitben, ker. vallásos-
ságban nevelte, s mikor karjain ringatta, nem sejthette, hogy 
emlőivel ezereknek áldására fiat táplál. Sok példa van reá, 
hogy a fiak anyjok kar jaiból a bűnbe rohanjanak saját magok 
és mások jvesztére : s még jó, ha azon vallásosság, melyet az 
anyai nevelésből kapva az erkölcsi romlottságban eltemettek, 
agg korukban ismét feltámad. 

Fábry Ignácz kath. hitben született. Kath. hitben szü-
letni első áldása az Istennek, mert az Isten malasztja őrködik 
bölcsőnk fölött, mialatt más számtalanokat a tévely már a 
bölcsőben megront, hogy őket később bűnnel is megrontsa. 

Áldás a szülőre a vallásos gyermek, áldás a gyermekre 
a vallásos szülő ; áldás van az anyán, aki az oltár szolgálat-
jára fiat nevel az Istennek, s elhagyatva vannak az Istentől 
azon családok, melyekből az Isten soká szolgát nem választ 
ki magának. Szolgát nevelhetni az Istennek az oltárhoz oly 
áldás, melyet a szülök csak imádság s példás ker. kath. élet 
által nyerhetnek az irgalmasság atyjától. 

Fábry Ignácz papsága oly korba esett, mikor a vére3 
háborúk tüze eloltatott ugyan, de a hamis tanok, a hazug el-
vek, melyek ama háborúkat szülték, fönmaradtak, a tanodák-
ban, az irodalomban tovább dúltak, mignem a hosszú és titkos 
dulakodások és furakodások után ismét ama rázkódást szülték, 
melynek tizenkilencz évek előtt Európában tanúi voltunk, s 
mely miatt ma sem élvezhetjük az igazi béke és nyugalomnak 
áldásos napjait. 

Hasztalan ! A ki mint gondolkodik, ugy cselekszik is, s 
nem cselekedhetik az jól, aki roszul gondolkodik. Rontsd meg 
az emberek elméit tévtanokkal, fertőztesd meg gondolkozásai-
kat rosz elvekkel, mindnyájokat erkölcsileg is megrontottad, 
az egyházi és polgári rendre alkalmatlanokká tetted, — — 
csak ? nem, hanem az emberiség ostorává, emésztő tüzévé 
változtattad őket. 

Emiatt megbecsülhetetlen mindig, de kivált napjainkban, 
a romai szentszéknek csalhatlan szava az igazságról, a jogról, 
a törvényről a világon : mert a szentszékben, a romai pápában, 
mikint ez IX. Pius pápa, századunk e szenvedő hitvallója, 
bizonyítja, az igazság, a jog, a törvény, mint a tűzoszlop a 
pusztában, kiolthatlanul, változatlanul ragyog az emberiség 
előtt, ugy hogy valóban csak az tévelyeg mainap, aki határo-
zottan és makacsul tévelyegni akar. Látott a világ tévelygő-
ket, fog is látni, mert az ember tévedhet; de azt oly mérvben 
alig látta, amit ma látni kényszerül, hogy valaki a nyilt igaz-
ság, az elismert jog ellen makacskodjék, konokoskodjék, s 
mint az ördög, gyűlölje az igazat, a jót, a szentet. 

Fábry Ignácz püspöksége békés időben folyt le közöt-
tünk,de olyan békében, melyről a szentírásban olvassuk : 
„mondták : béke ! béke ! és nincs béke 6) „békességet vár-
tunk, és nem jő semmi jó, — a gyógyulás idejét, és íme a féle-

«) Jer. 6, U . - Ezech 13, 10. 



— « 93 
lem 7 J és mikor a hazára pünköst előtti szombaton 8) az 
igazi béke napja felvirradott, Fábry püspök az örök békére 
átköltözött. 

Volt tehát, már ifjú korától kezdve, mi ellen harczoljon, 
hogy elméje kortársainak tévedéseitől menten maradjon ; ifjú 
korában őt az Isten malasztja őrizte, hogy férfi korában, mint 
pap, mint püspök, ő őrizzen meg sokakat a rosztól, a té-
velytől. 

Ilarczolt ö, mint minden jó kereszténynek, minden jó 
papnak harezolni kell, mert ha valaha, ma láthatjuk, mily 
nagy küzdelem az élet ; jó harczot harezolt, az igazság har-
czát a tévely ellen, az erény harczát a bün ellen, a jámbor is-
tenesség harczát az erkölcsi romlottság ellen, a szelídség har-
czát a vad szenvedély ellen. 

Harezolt az igaz, a kath. egyház hitében, melyből bátor-
ságot s vigasztalást meritett ; harezolt sz. István, sz. Imre, sz. 
László, sz. Erzsébet hitében ; harezolt magyar őseinknek, s 
egykor, kivétel nélkül, egész nemzetünknek, — harezolt sz. 
Péternek, harezolt Romának, az igazság oszlopának és erős-
ségének hitében, mely tegnap előttn) Romában a világ püspö-
keinek gyülekezetében tizennyolezszázados harczaiért s dia-
dalaiért szent Péter, első pápa sírján, az Istennek hálákat, a 
jövő harezokra és diadalokra imákat rebe gett ; harezolt Fábry 
Ignácz mint keresztény, mint pap, mint püspök, mig futását 
bevégezve e néma koporsóba szállott, mely körül fiúi tiszte-

' lettel összegyülekeztünk. Jó harczot harezolt, a futást bevé-
gezte, a hitet megtartotta, s hiszszük emberileg, hogy elvette 
már azon jutalmat, melyet neki és minden igaznak eltesz és 
ama napon megad az ur, az igaz biró. 

Gyengeségem daczára e szent helyre meghivatva, hon-
nan tizenkét év előtt, négy évi hivataloskodásom ideje alatt 
a papneveldében, a kassai hiveknek Sziiz Mária dicséreteit 
többször hirdethetni szerencsés voltam, atyánknak, főpászto-
runknak koporsója fölött, hozzátok szólanom kell. 

Nehéz ily életet, rövidre foglalva, előadni, mely amily 
szelid oly fönséges, amily nyájas oly erénydús, amily elvonult, 
közelebbről tekintve, oly meglepőleg kedves volt. 

De hogy az iránta táplált tiszteletnek, mely minket ko-
porsójához oly nagy számban összegyűjtött, hogy a gyászér-
zelemnek, mely kebleinkben már csak a temetési szertartások 
által is oly hatalmasan felköltetett, eleget tegyek, összeszedem 
meghalt atyánknak erényvirágait, hogy csokorba kötve, keb-
leitekre, nem, hogy szivetekre tűzzem, hogy azt fiúi 
tiszteletben, amint illik, megőrizzétek. 

Tekintsük Fábry Ignáczot, a) mint keresztényt az ő 
igaz vallásosságában; b) mint papot az ő egyháziasságában; 
c) mint püspököt az ő atyai gondosságában, fáradhatatlan 
munkásságában. 

Röviden szólok, hogy türelmetekkel vissza ne éljek, 
mert félnyolcztól most délig itt állva, testben és lélekben fárad-
tok vagytok, s amiket itt az idő rövidsége, a temetési szertar-
tások, s a, szerkezetében ugyan jeles, de ily alkalomra szokat-
lan misedallam hosszúsága miatt meg nem emiithetek, ki fogja 
mindazt pótolni a ti testvéri emlékezetetek,s rövidségem a be-
szédben kimentve, a ti kegyes figyelmetek pedig számomra 
biztositva lesz. 

') Jer. 8, 1 ; 14, 19. 
8) Juu. 8-án, a magyar király koronáztatása. 
») Jun. 29-én. 

I. 
Nehéz a hányatott és zajos életet ecsetelni, mert minden 

tekintetre más és más alakot mutat ; de nem könnyű a ma-
gányba vonult csendes életet is főjellemvonásokban felmutatni, 
mikint Fábry Ignácz élete volt, mert a szemlélőnek mindig 
ugyanazon alakot mutatja. A csendes és jámbor életet mindig 
egy megfoghatatlan titokszeriUég fogja körül, azért annak 
erényeit, mint a nemes érczet a föld gyomrából, csak fáradal-
mas észleléssel lehet, az alázatosság sűrű függönyei mögül, a 
szerény lélek mélyeiből napfényre kiemelni. 

Fábry Ignácznak, mint embernek, főjellemvonása a 
csendes, a nyugodt lélek, és nyájas kedély. 

Epen ez a vallásos, az istenes lelkek ismertető jele, mert 
az Istennek helye a béke. I0) Erős a hitök, azért az élet leg-
nehezebb viszonyai között sem háborognak, teendőik szabálya 
a ker. hit, azért nem változnak ; első tekintetre gondatlanok-
nak lenni látszanak-, mert a bonyolodásokban nem töprenked-
nek, — nem töprenkednek, mert szent hitökben a bölcseség, 
az okosság, a jótanács kincseit birván, mit kelljen tenni? imád-
ságban az Istennél keresik, az Istennel végzik. Ki látta vala-
ha Fábryt zavarodottan, békételenkedve ? 0 mindig csendes 
volt, nem mint e koporsó, hanem mint a tavaszi nap, mely az 
egész nyárnak ápoló, földi áldást osztó melegét magában 
rejtve hordozza, hogy annak idején kiöntse. Egyike volt azon 
kevés számú elméknek, melyek mindent hirtelen felfognak, 
segédeszközt a bajban rögtön találnak, sőt kifogyhatlanok a 
segédeszközökben ; kormányzásra teremtett elmék, kiknek ha 
még alázatosságuk, nyájas köziékenységök megvan, mikint 
Fábry püspöknél megvolt, az emberiség áldásaivá válnak. 

És ha viszontagság érte, ami nemcsak ezelőtt, hanem 
utólsó betegségében is oly igen nagyon érte, hitében erős lé-
vén, nyájas, engedékeny, Istennek átadva maradott minden 
panasz nélkül. Bizott az Istenbe, bizott az emberek jó indu-
latába, ott is remélt, hol mások csüggedtek, ott is talált vigasz-
talást, hol mások rettegtek, a legszomorúbb körülmények kö-
zött is mindig nyájas, mindig derült, mindig előzékeny mara-
dott, fölötte a ker. reménység csillaga soha le nem hanyatlott, 
mert szeretete az Isten és az emberek iránt soha meg nem 
fogyatkozott. Titeket, szavaimnak kegyes tanúi, szólitalak 
fel, kik között Fábry élt, kikkel hivatalos vagy barátságos 
érintkezésben volt, felszólítanám a csanádi megyének papjait 
és hiveit is, ha közölök vagy egy, velünk e testvéri gyászban, 
az ő testvérök, a mi főpáswtorunk koporsójához, részt venni 
eljött volna, — ki látta Fábryt reménytelenül búslakodni ? ki 
hallotta őt valaha ingerülten panaszkodni,valakivel perlekedni 
vagy kötődni ? Béke honolt szivében, oly béke, melyet a világ 
nem adhat, ") azért vigasztalt, békitett, enyhitett mindenkit, 
aki hozzá közelitett, aki vele beszélgetett. Amin nem változ-
tathatott, amit ki nem kerülhetett, azt békével tűrte, viselte, 
mint az Istentől küldött keresztet. A vele született nyájasság 
ő nála alázatosság, — a sanyaruságokban pedig ker. türelem 
erénye volt, melyről mondá Jézus : „tanuljatok tőlem, mert 
szelid vagyok és alázatos szivü," ,3) és ismét: „béketüréstek-
ben bírjátok lelkeiteket." ,3) 

Ps. 76, 3. 
"') Ján. 14,27. 

Maté 11, 29. 
, 5) Luk. 21, 9. 



Mi ez más, mint igazi ker. vallásosság ? 
Ker. vallásosság, mely nem érzelgőségekből állott, ha-

nem mely a ker. hitben alapot birt; 
ker. vallásosság, mely Isten sz. malasztjának levén 

gyümölcse mibennünk, elménket felderíti, szivünket csendesíti, 
akaratunkat megszenteli; 

ker. vallásosság, mely szerint gondolataink igazodnak, 
mely által szenvedélyeink megzabol áztatnak, minden vágyaink 
mérsékletre hozatnak ; 

ker. vallásosság, mely a lélekben ver ugyan gyökeret, 
de minden mozdulatainkon kitűnik, minden foglalatosságaink 
között tündöklik, mely velünk van a magányos életben és 
vigasztal, velünk van a nyilvános életben, s mérsékel, erősít, 
vezérel ; 

ker. vallásosság mely kath. életünknek rugója, papsá-
gunknak alapja, törekvéseinknek czélja; 

ker. vallásosság, mely nélkül minden működésűnk a vi-
lágon gyümölcstelen, minden szavunk erőtelen, papi tényke-
désünk élettelen, dísztelen ; 

ker. vallásosság, mely a híveket hozzánk csatolja, min-
ket a püspökhöz, mindnyájunkat vezet az égbe Krisztus Jé-
zushoz ; 

ker. vallásosság, mely nélkül a püspök magunkra hagy, 
elhanyagol, mi a hiveket, a hivek pedig minket ; 

mely nélkül egyházi testületünk megszakad, canoni fe-
gyelmünk szétpattan, s mindenikünk azokat fogja keresni, 
melyek övéi, és nem melyek Krisztus Jézusé ; 14) 

mely ha nincs meg, a püspökben nem találsz püspököt, 
a plébánosban nem találsz lelkipásztort, mely ha a népben 
nincs meg, a püspök, a plébános nem talál benne hiveket ; 

mely nélkül tehát elveszett, amit bírtál, — megromlik, 
amit jónak lenni gondoltál,— leomlott,ledült,amit az emberek-
ben, a világon nagynak, magasztosnak láttál ; 

ker. vallásosság, melynek hiányában a világgal szem-
közt meg nem állhatunk, üres, tompa szavunkkal semmire 
sem mehetünk, mert mint a poshadt sót, az utczára dob min-
ket és eltapos; lä) 

ker. vallásosság, melyet azok is becsülnek, akik azt 
nélkülözik, mely a világot sarkaiból képes kiemelni, mintegy -
kor, midőn a pogány világból keresztény világot csinált, — 
mely a konok lelket meghódítja, a jó lelkeket együvé szilár-
dítja, melyről mondá sz. János : „ez a győzelem, mely legyőzi 
a világot, a ti hitetek;" 16) 

ker. vallásosság, melynek hiányában az országok bom-
lanak, az alkotmányok omlanak, a koronák porba hullanak ; 

melyen áll e földön, ami áll, melyből él, ami igazán él, 
mely által működik, ami áldással működik ; 

ker. vallásosság,legmélyebb alap a nemzetek életében, s 
mégis mellőzik, —legbiztosb védelem a nemzeti feloszlás ellen, 
mégis kevésre becsülik, — mely mindent föntart, mely nélkül 
semmi sem tart, mégis, mondhatnám, majd nem üldözik; 

e ker. vallásosság Fábry életében annyira kitűnik, min-
den tetteiből tündöklik, s mely Fábry emlékét oly soká, és 
oly nagy becsben fogja előttünk föntartani. 

Jelleme : szelídség, igénytelenség, megelégedés, nyájas-

,4) Philipp. 2, 21. 
,5) Luk. 14, 34. 
, 6) I. Ján. 5, 4. 

ság, bizalom, alázatosság, türelem, szeretet, előzékenység, 
barátság volt ; ezeknek alapja a ker. hit, őre, vezére, fejlesz-
tője a ker. vallásosság volt, mely őt az ő benső harczában a 
szenvedélyek ellen annyira erősitette, a kisértetek ellen 
fölfegyverzette, mely által a ker. jó erkölcsökre nézve jó har-
czot, törvényszerű harczot harczolt. 

Vallásosság virrasztott Fábry Ignácz bölcsője mellett, 
ez hordozta őt emlőin, nem hagyta el ifjúságában, vele volt 
a tanodában, díszítette még püspöki székében is. A ker. val-
lásosság amint a koldusnak vigasztalója, ugy minden méltó-
ságnak, még a királyi koronának is, legfőbb disze, legdrágább 
gyöngye, legszebb ékszere. 

Némelyek a ker. vállásosságot sok imádságban, böjtö-
lésben helyezik. Ezt is teszi a vallásos ember ; imádság nél-
kül, böjtölés nélkül nincs vallásosság; de mily nagy, mily 
terjedelmes az emberi élet foglalkozásának köre, oly nagy, 
oly széles a vallásosság is, mert az emberrel mindenütt 
ott van. 

Imádkozik a vallásos ember; Fábry is megtette, tanuja 
lehet, aki közelében élt, aki vele utazott, hogy a szentolva-
sót, a breviáriumot mindig magával hordozta, s magában, 
vagy mással együtt imádkozott ; egyike azon embereknek, 
kiknek száma máfr-már fogyni kezd közöttünk, ki előtt az 
egyház parancsolatjai, betűben és szellemben, mindig szen-
tek, mindig sérthetetlenek valának, úgyhogy csudálkoz-
liatunk, mikint tudtak a mult idők nekünk oly férfit áthagyo-
mányozni, midőn mi, kik a mult időket az egyháziasságban 
fölülmúlni látszatunk, azon idők férfiainak vallásosságát után 
nem érhetjük. 

Sokaknál henye vallásosság van, mely elhoz ugyan 
minket a templomba, de mihelyt kilépünk a templomból, 
azonnal eltávozik tőlünk, mert lelkünket át nem hatotta. 
Fábry vallásossága munkás ker. igazság volt. 

Sokaknál igazi vallásosság helyett csak homályos és 
tébolygó vallásos érzet van, mert a hitben nem vert gyöke-
ret. Erősen hinni, amit a kath egyház tanit, e szent hithez 
mindhalálig ragaszkodni, benne élni, szerinte mindent intézni, 
benne halni : ez a tényleges, ez az igazi vallásosság. Fábry 
Ignácz a ker. hit igazságaihoz ragaszkodott, benne mindig 
tanulmányozott, henyélni nem tudván soha, szabad óráiban 
vagy imádkozott, vagy olvasgatott. A hittanulmányokat 
fiatal korában megszerette, mert mint hittudor lépett a papi 
pályára, a felszentelő püspök kezei alá, s midőn fiatalkori 
hittanulmányait ötven évnek tapasztalataival tetézte, 1863-
ban a pesti magyar királyi és katholikus egyetem hittani kara 
által jubiláris oklevéllel tiszteltetett meg. i ;) 

l1) Fábry Ignácz az elemi és a középtanodákat S. A. Ujhelyen, a 
kegyes tanitórendü atyák vezetése alatt végezte, hittanulmányait pedig a 
pesti m. k. kath. egyetemen. Ide küldetett 1809-ben, s Alber János és 
Korbély Mihály tanároknál az ó-szövetségi tanulmányokból első, az egy-
házi történelomből 3-ik, második félévben a szentírás magyarázatából 1-sö, 
a történelemből a 6-ik jeles volt; 1 8 1 0 - 1 1 - b e n Tumpacher József és 
Láng János tanároknál a szentatyák tanulmányaiból s a hittanulmányok 
irodalmi történelméből 2-dik, az uj-szövetségi bevezetésből 1-sö, — máso-
dik félévben az alaphittanból 3-ik, az uj-szövetségi tanulmányokból 1-sö 
jeles volt ; 1811—12-ben Predanóczy János és Fejér György tanárok alatt 
az erkölcstanból mindakét félévben 1-ső, a hittanból 1-ső, a második fél-
évben 2-ik jeles volt; 1812— 13-ban Orgler József és Maszárik Optatius 
tanárok alatt a lolkipásztorságtanból 4-ik, a hittanból 1-sö, a második fél-
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Mi fiatalok örömmel siettünk a hittanulmányokban 

megőszült agg testvérünket megtisztelni, kinél a hittudomány 
munkás vallásosság lett, s a gyakorlati élet számtalan próba-
kövén átesve, mindig ugyanaz, tiszta, ép, romlatlan maradott. 

Miután erősen hiszünk, vallásosságunk abban lesz, ha 
még a kath. egyházhoz, ennek fejeihez ragaszkodunk, örül-
vén, ha a kath. egyház dicsőségesen gyarapodik, búsulván, 
ha zaklattatik vagy üldöztetik, ha jogaiban, legyen bár a leg-
kisebb, csorbittatik. Ha minden boldogságunkat a kath. hit-
nek köszönjük, akarnunk kell, hogy más is boldog legyen 
általa. Szeretem boldognak látni hazámat : szeretnem kell, ha 
igaz katholikus vagyok,biztosnak,az egész világon elterjedett-
nek látni egyházamat, mert magyar hazámat a kath. egyház 
keresztelte, alapította, nevelte, föntartotta, védelmezte. Ha 
magam nem megyek, hogy a ker. hitet a pogány népek kö-
zött hirdessem, mert erre a hivatás malasztja szükséges, adok 
pénzt, hogy ezen más a pogány népekhez utazhassék, ott ká-
polnát, iskolát épithessen, s imádkozom, hogy az Isten a hi-
tetlenek,vagy az egyháztól elszakadtak elméjét világosítsa fol, 
makacsságukat lágyitsa meg, a hitküldérek szavára az igaz 
egyházhoz megtérítse. A ker. hitnek győzelmeit elősegíteni, 
azt a támadásoktól megoltalmazni, magyar őseink kitűnő 
erénye volt, kik a kereszténységnek, szemközt a pogányság-
gal, védbástyái lévén, a ker. hit védelmére vitézül kardot 
rántani soha el nem mulasztották. 

Ki a ker. hitet védi, az magát védi, legyen az egyes 
ember, legyen az ország, legyen az nemzet. 

Fábry Ignácz öröme, édes vágya volt a kath. egyház 
terjedését előmozdítani; gyakran imádkozott e czélra, adako-
zott évenkint a kath. missiókra, végrendeletében sem felejt-
kezett meg ezekről.1 s) 

Kényelmes nép vagyunk mi magyarok ; a hitküldérségi 
malaszt nem mutatkozik közöttünk, még az ipar-üzleti válla-
latokban sem terjeszkedünk falusi tornyunk árnyékán túl, 
magunktól bevallván, hogy világuralkodásra nem vagyunk 
hivatva. Lehet mentségünk, mert saját fajunkat kell őriznünk, 
ápolnunk, erősítenünk ; de ha nem is megyünk túl a tengere-
kon, hogy egy magasztos eszmének magunkat feláldozzuk, 
nemzetdicsőitési kötelességünk bebizonyitani, hogy az Isten 
és az emberiség magas czéljaiért lelkesedni, ezeket imádság-
gal s csekély adományainkkal előmozditani tudjuk. Senkinek 
sem lehet magát elszigetelni, minden nemzet az Isten szent 
terveinek végrehajtója, s amely nemzet megszűnt az Isten 
czéljaira közreműködni, az fölöslegessé vált a nép-
családban. 

Igy kell felfogni, innen kell szemügyre venni mindazt, 
ami hazánkban a ker. missiókra nézve történik. Dicséretesnek 
kell mondanom mindazt, ami történik, mert elszegényedtünk, 

évben a lelkipásztorságtanból 2-ik, a hittanból 1-só' jeles volt. — Szigorú 
vizsgálatait mind összhangzó helyesléssel végezte, 1811. april 17-én a 
szentírási tanulmányokból s a keleti nyelvekből, —1812. aug. 11-én a ca-
noni jogból , - aug.21-én az egyházi történelemből; 1813. jul. 16-án a lelki-
pásztorság- és az erkölcstanból, —aug.31-én a hittanból. —1813. sept. 1-én 
lnttudor lett, s oklevelet kapott ; 1836. jun. 26-án, mikor az egyetem ala-
pitásának Pázmány Péter által kétszázados emlékünnepe volt, a liittani 
kar tudori testületébe felvétetett ; 1863-ban aug. 6-án az 50 éves hittudor-
ság oklevelével tiszteltetett meg. — (A hittani kar irattárából.) 

I8) Az amerikai, afrikai, keleti missiókra, sz -László-társulatra kü-
lön-külön 100 ftot hagyományozott. 

s az egész világ kapcsában csak most kezdünk mozogni ; de 
tudnunk kell,hogy mindaz, amit eddig a ker. missiókra,a gond-
viselés e nagy titkára tettünk, a többi nemzetek tetteihez 
mérve mind kevés. 

Fábry püspök igaz ker. vallásosságáról szólva, meg 
kell említenem, amiben ez leginkább kitűnt, s ez az 1849-ben 
reátört halálveszedelem. Sehol sem tűnik ki inkább a ker. 
vallásosság győzhetlen ereje, mint az üldöztetésben, az em-
berek által nekünk érdemetlenül, ok nélkül készített élet-
veszedelemben. 

A legigazabbra az Isten rendszerint a legnagyobb meg-
próbáltatásokat küldi. 

Nincs szándékom az 1849-ki eseményekről, annál ke-
vésbé egyes jelenetekről az akkori lázas időből Ítéletet mon-
dani. Ily nagymérvű történeti eseményeket, hogy valóságban 
és egészen láthassa az ember, mint az óriás nagy hegyet, 
távolról kell szemlélni. Mi ezekhez még közel vagyunk, min-
denről nem Ítélhetünk : a tizedik nemzedék fogja ezt csak 
tehetni illetékesen. 

Csak elvontan szólhatok tehát, nem az 1849-i eseme-
nyek fölött itélve, hanem a nemzetek történelméből tanúsá-
got vonva, hogy amely ügynek védelmére ártatlanoknak vére 
szükséges lett, azon ügy, lett volna bár a legjobb, az emberek 
kezeiben már megromlott, mert az igazságnak égbekiáltó 
igazságtalansággal védelrneztetni nincsen szüksége. 

De a népek történetében vannak korszakok, mikor a 
lázas rohamokban, a szenvedélyek felkorbácsolt izgalmaiban 
csupa félreértésekből élünk, s félreértésből legjobb barátun-
kat 13 ellenségnek nézzük. A hazaszeretet, mikor veszélyek 
környezik a hazát, bár ki legyen is az, aki azokat a hazára 
felidézte, olyan lesz, mint a féltékeny férj, aki árnyéka ellen 
is gyanakodik, s nincs engesztelhetlenebb, nincs kegyetlenebb, 
mint a féltékeny férj. 

Nem egyszer történik a népek életében, hogy a lázas 
szenvedélyek közepette, politikából vér ontatik, az ellenséget, 
melyet elérni nem lehet, azoknak vérével rémitik, akik ár-
tatlanok, s mégis hogy ártatlan vért ontani ne látszassanak, az 
ártatlant bűnösnek kiáltják ki. Gyászos korszakok a népek 
életében, mikor az igazság politikai nézetek szerint méretik, 
mikor a törvényszék, melynek mindig minden politikai elvek, 
czélok, irányok fölött függetlenül kell állani, mint az igaz-
ságosztó Istennek, kormányzási eszközzé alacsonyittatik le, 
1849-ben közel voltunk e ponthoz az események és hányatta-
tások folyamában, s ha az Isten meg nem akadályozza, Fábry 
élete kioltatott volna, nem mivel a haza ellen valamit vétett, 
de hogy mások ne vétsenek, látván, mit tesznek avval, aki-
hez a legkisebb gyanú is hozzáfér, s kihez ne férne ilyenkor V 
midőn mint az éji sötétben, a tárgyak, a cselekedetek tisztán, 
tökéletesen meg nem különböztettethetnek, midőn az atya a 
fiu előtt, a fiu az atya előtt, a testvér a testvér előtt, a barát 
a barát előtt az éj rémületességeiben tűnik fel '? 

Fábry Ignácz, — a szelid, a nyája3, az emberszerető 
Fábry Ignácz 1849-dik évben Nagy-Váradra, vértörvény-
szék elé hurczoltatott. A veszély reá annál nagyobb volt, 
minthogy az izgatott hazai állapotokban a nyugodt vizsgálat, a 
higgadt összevetés, az igazságos itélet majdnem lehetetlen 
lett, s a láztól elkapott elmék előtt az igazság szava is el-
tompult. 
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Nem tudjuk, mily félreértés adott minderre alkalmat; a 
meghalt püspök sem szólt erről soha, valamint a jámbor lé-
lek sem szokott szólni a tapasztalt méltatlanságokról. 

Ily veszélyben, mikor elitéltetése, akár bűnös, akár 
ártatlan volt volna, sokak által politikai szükségnek tekin-
tetett, Fábry megtett saját ártatlanságának bebizonyítására, 
amit a vértörvényszék előtt megtehetett ; de tudván, hova tör-
nek a szenvedélyek, az emberi nyomoruságokon fölülemel-
kedve, az Isten határozatába magát felajánlva, csendes, nyu-
godt, szelid, nyájas maradott mindig. Tanuja lehet minden-
nek Gryőrffy László nagy-váradi 1. sz. nagyprépost s cz. püs-
pök ő méltósága, kinek házában, épen e kanonok ur közben-
járására , Fábry mint fogoly őriztetett. Mások rettegtek, 
Fábry imádkozott, — mások fenyegetődztek, ő mondta : le-
gyen meg az Isten akarata. 

Az Isten megszabaditotta, nem annyira Fábryt, mint-
sem a hazát, hogy az ártatlannak vérét ne ontsa, s ezáltal 
egy nagyobb veszélynek tüzét magára ki ne gyújtsa. Fábry 
megszabadult, s mily vallásos keresztény volt, azáltal bi-
zonyította, hogy keblében keserű érzést senki iránt nem 
ápolt, söt, mikor a haza fiai futottak, lappangtak, befogattak, 
ö a temesvári katonai törvényszéknél minden befolyását közbe-
vetette, hogy amennyit csak lehet, a megfutottak, a lappan-
gók vagy elfogottak közöl megszabadítson. Oly idő volt ez, 
mint mikor a rögtön berohant árviz hullámai közt ezerek és 
ezerek a hazafiakból fulladoznak : a jó lélek, a ker. sziv, akit 
megragadhat, megment, a körülményekhez képest biztos-
ságba helyez. Mily áldás, Istentől mily őrző angyal volt, aki 
fölött egy védő, egy pártfogó kéz kiterjeszkedett, mikor min-
denütt, minden felől, mindenki fölött pallos suhogott ! Fábry 
a cs. kormányzó és a törvényszék tagjainál naponkint meg-
jelent, kért, ajánlott, mentegetett, a katonatiszteket, a honvé-
deket védelmezte, megmentette, szabad hazatérésre felsegi-
tette. Sokan, sokan köszönték Fábrynak felmentésüket, biz-
tosságukat, életüket akkori időben ; s midőn egyik vérbirája 
csehországi várfogságban tartatott, Fábry a fogolynak és a 
fogoly gyermekeinek minden megkeresetés nélkül, ön indu-
latából évnegyedenkint tetemes pénzsegélyt küldözgetett, 
s vigasztalta a szomorkodókat, meg nem tagadván, nem szé-
gyenelvén, nem restelvén soha a külvilág előtt is bevallani, 
hogy barátai, jótevői, akkor is barátai maradtak, mikor a 
gyászemlékü fogságba kerültek. 

A sziv, mely a hazának üldözésbe vett fiait saját há-
zába, saját asztalához gyiijti, érettök könyörög, őket men-
tegeti, védi, megmenti, — e sziv hazáját igazán szerető sziv j 
a sziv, mely a tapasztalt méltatlanságok után épen azokat 
keresi fel, épen azokat öleli, ép azokat halmozza jótettekkel, 
akik, nemtudásból talán halálán örültek volna,—e sziv keresz-
tény, vallásos sziv, e sziv papi sziv, Krisztus Jézus szolgájá-
nak szive. 

Nincs a világon senki, akit Fábry szándékosan megsér-
tett, nincs akinek roszat akart volna. Öt látni s megszeretni 
egy s ugyanaz volt. Mint a szentírás mondja : szeretetre méltó 
férfi volt a társaságra.19) 

Jót tett valakivel, elfelejtette ; jót tett vele valaki, 
soha nem felejtette el ; jót tett mással, soha nem emiitette, 
jót tett vele más, mindig emlegette. 

") Péld. 18, 14. 

Ha képzelünk egy szivet, mely fölemelkedett, kevély-
ség nélkül, — mely alázatos, gyáva hizelgés nélkül, — lán-
goló, szilaj indulat nélkül, — mely minden jóért, szépért do-
bog, emésztő nyugtalanság nélkül, — mely engedékeny, anél-
kül hogy az igazságon alkudoznék, békeszerető, anélkül 
hogy kötelességében árulásig merészkednék, leereszkedik 
mások gyarlóságaihoz, de soha nem simul mások bűneihez ; 

ha képzelünk egy szivet, mely szeret rendetlenség nél-
kül, megbocsát gondatlanság nélkül, mely érzékeny s még-
sem haragos, gyengéd s mégsem gyenge, kötelességéhez hü 
s mégsem daezos, — e sziv nagy, e sziv nemes, e sziv nagyra 
alkalmas, nagyra hivattatni érdemes, — e sziv Fábrynak, 
mint keresztény kath. embernek igazán vallásos szive volt, 
mely öt az erkölcsök mezején a jó harezokra képesítette, 
hogy mind végig harczolván, a futást bevégezvén, a hitet 
megtartván, elvegye végre az igazság koronáját, melyet 
megad ama napon az ur, az igaz biró. 

Lássuk őt, mint papot egyházias viseletében ; kegyesek 
vagytok ker. hivek, figyelve hallgattok : készüljetek Fábry 
életéből még szebb látványra. 

II. 
Felruházva minden szükséges kellékkel lépett be 

Fábry a papi pályára. Amit a házi nevelés a ker. vallásos-
ságban neki megadott, azt az ö szorgalma és az Isten ma-
lasztja fényes erényekre érlelte, s mindnyájunk javára dú-
san kamatoztatta. 

Nincs is másra szükség, hogy valaki a papi pályára lép-
jen, mint müveit elme és az Isten malasztjaiban gazdag lélek. 

Egy rend, egy életpálya, melynek küszöbén, midőn je-
lentkezel, nem kérdezik tőled, mily magas születésű, hanem 
mily nagy tudományu vagy, — nem kérdezik, mily gazdag 
vagy a pénzben, hanem mily gazdag vagy a próbált, a már 
kiállott jó erkölcsökben. 

Lehet közöttünk olyan is, aki a tudományt később el-
hanyagolja, — ez az ö személyes vétsége lesz : a papi rend 
marad mégis mindig a tudományok rendje. Lehet kö-
zöttünk, aki a ker. erényesség útjáról letér, mert az emberi 
akarat mindig szabad a jóra ugy mint a roszra, — ez az ö sze-
mélyes bűne lesz :ia papi rend marad mégis mindig az eré-
nyesség életrendje. 

Ezt parancsolja nekünk az Isten, ezt kötötte szivünkre 
az egyház, ezt várja tőlünk a nép, ennek terhét érezzük mi 
magunk is. Eszerint fog itélni minket az Isten, eszerint itél 
minket már itt e földön a világ, mely bármily romlott le-
gyen is, tudatlanságunk és vétkességünkért mindig kérlel-
hetlen szigorral szokott minket elitélni. 

Ismerjük az aristocratiát, dicsértetni halljuk a demo-
cratiát, — a papirend marad örökre virtocratia, hol, számba 
véve az elkerülhetlen emberi gyarlóságot, mégis rendesen 
csak a tudomány és a ker. tökéletesség uralkodik, vagyis : az 
egyedül győztes, az egyedül győzhetlen szellemi erő a földi 
változandóságok között. 

Látott már a világ oly jeleneteket az országok és nem-
zetek történetében, midőn mindenki, minden ész, minden ha-
talom lekonyult, porba borult, szótalan hódolt a szerencsés 
hatalmas előtt : egyedül a papi ész, a papi akarat, a papi lel-
kismeret, a fegyvertelen papi hatalom emelte fel a törvény-
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nek, a jognak, a kötelességnek, a szabadságnak szavát a 
daczos anyagi erö előtt. 

Látott a világ már sokszor, látni is fog ily jeleneteket, 
sz. Pétertől kezdve, első Leo pápáu átmenve, ki a győzhe-
tetlen Atillát a Pó partjain megállította, egész IX. Piusig, 
aki a leghatalmasabb császároknak meg meri mondani azt, 
amit senki sem merne a halandók közöl, lenne bár tiz Sol-
ferinonak, tiz Sadovának babérkoszorúja homlokán. 

Enged sokszor e fegyvertelen papi hatalom, e szellemi 
erő,enged sokáig,—mondhatnám,engedékenységében egészen 
a poklok kapujáig megy ; de amint ide jutott, szive emelke-
dik, szava erősödik, bátorsága élesedik, s a sokáig győző 
hatalmast az igazság szavával, az emberi lelkisméret szóza-
tával lesújtja, lefegyverzi, hátrálni kényszeriti, mert Istenen 
kiviil mindent lehet meghajlítani, ernyedésre hozni, csak az 
egyházi bátorságot nem lehel megtörni.Mikor a vad erőszak 
előtt minden meghódol, az emberi becsület, méltóság, jog, 
törvény és szabadság a papi szivbe menekszik, hogy a jövő 
nemzedék javára örökségben maradhasson. 

Ez a mi hivatásunk, ez a mi méltóságunk, és mikint 
keresztelő sz. Jánosban, a kath. papság eme kora példányá-
ban látjuk, ez néha a mi fájdalmas kötelességünk : ezt várja 
tőlünk mindig az ily körülményekben megrémült emberiség, 
mert a testvéreket mindenkor az öregebb testvérnek kell,saját 
veszélyével is, védelmezni, az embercsaládban pedig mindig 
a pap az elsőszülött, az öregebb testvér. 

Az első papnak, Krisztus Jézusnak szenvedéseivel vál-
tatott meg a világ : a kath. papság szenvedéseivel őriztetik 
meg az ocsmány aljaságtól, hogy midőn az Isten-embert nem 
akarja imádni, az élők és holtak itélő biráját, egy embert,ki-
ben a közönséges emberség is hiányzik, bálvány gyanánt is-
tenitsen, és csókolja azt a lábol, mely őt eltapossa, csókolja 
azon ostort, mely ő^ vérig kinozza. 

A papság nemcsak az igaz hitnek, h^nem az emberi 
becsületnek, méltóságnak, szabadságnak őre, támasza, utolsó 
bevehetetlen erődje, egyetemben véve mindig győztes, min-
dig gyözhetlen. 

Ismerjék el ezt bár, vagy nem, a történet feljegyezte 
és hirdeti ezt, a kath. egyház ellenesei eléggé bizonyitják, 
hogy a kath. papságot épen oly hajlithatlannak találják ma, 
mint egykoron őseik találták. 

Fábry Ignácz, mint hittudor, kezdte meg papi pályá-
ját. A papi pályán azonnal a püspök oldala mellé alkalmaz-
tatott, amire őt kitűnő képessége ajánlotta, ahol épen jeles 
hittani tudományra, s megvesztegethetlen lelkismeretességre 
van szükség. 

Itt találta öt 1813-ban az egyetemes toborzás a franczia 
háborúra. A toborzó tiszt a püspök asztalánál ült, a csaták 
dicsőségeiről beszélt. A fiatal Fábryt a lelkesedés tüze meg-
ragadta, s fel akart csapni. A komoly püspök észrevevén a 
hivatás-ellenes indulatot, az itjut papi foglalatosságaira 
küldte, papi hivatásában megtartotta. 

Nem az Istentől volt a fiatal fölgerjedés, nem is volt 
eredménye. Isten őrködik fölöttünk, egy vigyázatlan lépés 
elegendő, hogy hivatásunkat vesztve, holtig meghasonlásban, 
megszakadásban éljünk magunkkal. 

A püspök nem maga, hanem Krisztus Jézus nevében 
kormányoz, nem önkénye, nem saját ötletei, hanem az egy-

ház törvényei szerint kormányoz. Ha nekünk van törvé-
nyünk, melyet nekünk a püspök hirdet : tudnunk kell, hogy 
a püspöknek is van törvénye, melyet reá Krisztus Jézus és 
az égyház szabott. Ami minket kötelez, az őt is kötelezi; de 
ami őt kötelezi, nem kötelez mindaz minket is. Köztünk és 
közte, a nagy méltóságon kivül, melylyel fel van ruházva, 
az a különbség van, hogy fölötte több a törvény, rajta több 
a felelősség, s emiatt, hogy lelki üdvössége lehetőleg bizton 
maradjon, tudós és lelkismeretes papok segitségére van szük-
sége az egyházi kormányzásban. A püspöki hivataloskodás-
nak kitűnően egyháziasuak kell lenni : azért szükséges, hogy 
a püspöki hivatal minden segédpapjai kitűnően egyháziasak, 
vallásosak, tanultak, példásak legyenek. 

Fábry Ignácz távol levén a személyes részrehajlástól, 
melynek a püspöki udvar papjai, mint legnagyobb, és a me-
gyére nézve legveszélyesebb kisértetnek, ki vannak téve, 
püspökét mindig és mindenről lelkismeretesen tudósította, az 
egyházi törvényeket vévén irányadóul, püspökének a leg-
czélszerüebb tanácsokat adta. 

Tanúskodik minderről a püspöki levéltár azon fiók-
rendje, melyben Fábry Ignácz iratai fekszenek. 

Ezen csendes, eme látatlan, zajtalan munkásság a püs-
pöki udvarban, a megye kormányzásában volt Fábrynak 
hivatása. Paptestvérei azalatt a megyei gyűlésekre, a követ-
választásokra^ tisztujitásokra siettek,hogy a hazát az ő egy-
házi és polgári intézményeiben megvédjék : Fábry azonban 
tisztán egyháziakkal volt elfoglalva. Nem roszul cselekedtek 
azok, mert jogaikkal éltek ; de mi hasznot mutathatnak fel 
ma zajos életökből ? Fábry az ő csendes munkásságának 
gyümölcsét nemcsak felmutathatta, de mikor a csanádi me-
gyéből visszatért,munkáinak sikerét sok évek után is felta-
lálta, folytatván, amit félbehagyott, mikor a megyéből tá-
vozott. 

Élnünk lehet, sőt élnünk kell polgári jogainkkal, mert 
a hazának fiai vagyunk, amelynek minden fiára igen nagy 
szüksége van ; de különös rendeltetése az az isteni gondvi-
selésnek, hogy, mi papok, a legnagyobb és a legtartósabb ál-
dást a hazára, ez emberiségre mégis mindig az egyházi téren 
szerezzük meg. Valóban, mintegy törvény gyanánt tekint-
hetjük, hogy, kivéve némely eseteket, politikai jogainkkal 
csak a szenvedélyek békitésére, az összeütköző érdekek ki-
egyeztetésére, mérséklésére, vagyis csak fűszer gyanánt 
éljünk. Ha papok lettünk, minek fullaszszuk be magunkat a 
politikai izgatásokba,minek vállaljunk e téren is vezérszere-
peket, miután az egyházi téren a népre nézve úgyis törvény, 
szerű vezérek vagyunk ? A politikában pártok támadnak 
mi mind a két párt embereinek lelkipásztorai vagyunk ; mi-
nek harczoljon tehát a lelkipásztor saját hiveinek egyik ré-
sze ellen, midőn ezen részt is, mely ellen az állami téren har-
czol,az Istennek megnyerni,s vele az örök biróelőtt megjelenni 
köteles? Aki ellen ezen vezérszerepben oly nagy hévvel har-
czol a polgári téren,arra nagy szüksége vagyon az egyházi té-
ren. Ha békitéseinkkel, mérséklési törekvéseinkkel, a csábí-
tásoknak, melyek a népet kizsákmányolják, leálczázásával, 
végre ha egyszerű szavazatunkkal nem használhatunk,akkor 
e téren épen nem használhatunk, hacsak az egyházi téren 
híveinkre mi nem akarunk haszonvehetetlenek lenni. Éljünk 
politikai jogainkkal, de az izgatásokba, a pártharczokba el 
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ne merüljünk : ez a hivatásunk. Erre int papi állásunk, eb-
ben megerősít a tapasztalás, a történeti tanúság, mert a püs-
pökök között majd mindig legroszabb püspök volt a nagy 
politikus püspök,—a plébánosok között majd mindig a legha-
nyagabb volt a nagy politikus plébános, — a tanárok között 
majd mindig leghaszontalanabb tanár volt a nagy politikus 
tanár. Nem hivatkozom sokszor szomorú példákra e nemben, 
felment ettől a ti olvasottságtok ; Krisztus Jézus szava itt is 
igaz : nemo mittens nianum suam ad aratrum, et respiciens 
retro, aptus est regno Dei.20) 

Különös népe vagyunk mi az Istennek, hogy csak az 
Isten szavának akarunk hinni, csak az Isten parancsának 
engedelmeskedni. Az egyházi hatalom isteni hatalom, ezt 
mindenki tudja, mert a Szentlélek teszi a püspököket kor-
mányozni az Isten egyházát;21) de a politikai, az állami ha-
talomra is áll, amit szent Pál mondott, hogy nincs hatalom, 
hanemha az, mely az Istentől van.22) Mi hiszünk, de nem 
mást, semmint ami Krisztus Jézus szájából jött ki, s az egy-
ház által ugy megőriztetett; mi engedelmeskedünk, de nem 
másban, semmint ami nekünk Krisztus Jézus, és az egy-
házban minden emlékezetet meghaladó szabályok szerint pa-
rancsoltatik. Meddig igy parancsolnak, engedelmeskedünk, 
mihelyt észreveszszük, hogy minket világosan és kétségtele-
nül nem az Isten parancsolatja, nem az egyház ős canonjai 
szerint kormányoznak, azonnal kormányozhatatlan nép le-
szünk. Mi, plébánosok, a hivek elé az Isten nevében lépünk, 
küldetve az egyháztól, a püspöktől, nem hirdetvén mást, 
mintsem amit az egyház mindenkor s mindenütt állhatatosan, 
változatlanul tanított. Ez a legyőzhetlen ereje papi hivatalunk-
nak, hogy alegcsekélyebben is úgymint a legnagyobban mond-
hatjuk híveinknek: fiaim! hiveim ! ezt nem én találtam fel, 
ezt Krisztus Jézus Üdvözítőnk mondotta, ezt az egyház min-
dig ugy tanította, én ebben nem változtathatok, én ezt ugy 
köteles vagyok hinni, mint ti, mert én sem üdvözülök máské-
pen mint ti. Amit nektek hirdetek, azt magamnak is hirde-
tem, én is oly hivő fia vagyok az egyháznak mint ti, sőt köz-
tetek az első hivő fia. Fiaim ! hiveim ! ezt nem én parancso-
lom, hanem Krisztus Jézus és az egyház, ez régi, ez egyete-
mes fegyelem, ezt a püspök az egyház ős canonjainak értel-
mében parancsolja, sőt nem annyira parancsolja, semmint az 
ős canonok szavát, parancsolatát emlékezetünkbe hozza; én 
ettől fel nem oldozhatlak titeket, én ennek igáját köztetek 
első viselem, s engedelmességgel előttetek például járok. 

Ez a mi papi hivataloskodásunknak legyőzhetlen ereje 
a hivek között ; de egyszersmind ez a püspöki kormányzás-
nak egyedüli hatalma közöttünk, hogy minden a canonok 
szerint történjék, vagy a canonok tökéletesebb megtartására 
czélozzon. Legyen bár legnehezebb, amit a püspök az ős ca-
nonok betűje vagy szelleme szerint parancsol, megteszszük ; 
feddje meg hanyagságunkat a legélesebben, büntesse vétsé-
geinket a legszigoruabban, kezét csókoljuk, digna factis re-
cepimus ; de mihelyt, elhagyva a canon szabályát, saját ötle-
tei szerint intézkedik, morgunk, nyugtalankodunk, nem en-
gedelmeskedni kezdünk, s lesz a megyében rend helyett 
zavar, tekintély helyett fejetlenség : az Isten igáját szi-

í 0 ) Luk. 9, 62. 
Ap. cselek. 20, 28. 
Rom. 13, 1. 

vesen hordozzuk, az emberi ötletek latjait sem szeretjük 
hordozni. 

Ez az egyházias kormányzás, az Isten és az egyház 
törvényeit első megtartani, s azután szerintök kormányozni : 
ez a papi egyháziasság, mindent az egyház szándékai sze-
rint felfogni és végrehajtani. 

Ily szempontból tekintve, láthatjuk, mily nagy hord-
erejű volt Fábry Ignácznak egyházi működése a püspök ol-
dalán. Oly nehéz, oly bonyolódott a püspöki kormányzás, 
hogy mindig többek tanácsára szorul, amint az egyházi ca-
nonok parancsolják is, hogy a püspök, kivéve igen kevés és 
igen különös esetet, püspök-helyettest válaszszon, aki őt a 
nehéz felelősségű hivatalban segitse. Kevés van oly ember, 
aki önmagának elégséges, rendesen senki sem elégséges ön-
magának,—jaj a magányosnak,23) mondja a szentirás, mi egy-
másra szorulunk, az egyház úgyis nem egyes személy, hanem 
gyülekezet, község, többség. 

Mi ó nép vagyunk az uj világban, mi uj nép vagyunk 
az ó világgal ; ó nép vagyunk, uj is, mint az igazság, — 
minden változások közepette változatlanok maradunk, mint 
az igazság, — semmit nem felejtünk, mindent tanulunk, 
mint az igazság, — az ó igazságot uj alakban adjuk elö, vagy 
az uj körülményekhez alkalmazzuk ; mi haladunk anélkül 
hogy tévednénk, mi azt, ami uj, az ó igazság szabályai szerint 
Ítéljük; elfogadjuk az ujat, ha helyes, anélkül hogy a múlttal 
szakítanánk, megtartjuk, ami jó volt, a múltból, anélkül hogy 
az idők folyamából elmaradnánk, mi nem rontunk, mielőtt 
épitenénk. 0 nép ! és csak ő tartja fel az uj világot, akik 
magokat uj népnek, haladásos, vagy bármi más czégérü nép-
nek nevezik, tudják lerontani ami van, nem tudnak építeni, 
amit annyiszor Ígértek. Dérre, fagyra kerül azon gazda, aki 
palotát keresve, mielőtt palotát szerezne, lakházát, viskóját 
lerombolja. • 

Mi papok ahoz ragaszkodunk, ami ős, hiveink is csak 
azt becsülik, ami ős ; mi minden változástól az igazságban 
irtózunk. Egykor a protestánsok vádoltak, hogy a régit 
elhagyva, uj dolgokat hoztunk be : most avval vádolnak, 
hogy az ős igazsághoz váltig ragaszkodunk. Egykor mond-
ták, hogy „ők az ó igazság," ma mondják, hogy „ők az uj 
igazság." Ok hitújítást tettek ; kétségtelenül a másitás való-
ságos újítás ; csak a tévely uj, csak a tévely változik, időről 
időre más alakot ölt, más tárgyról szól, amiért tegnap har-
ezolt, azt ma eldobja, amiért ma emésztő nyugtalansággal 
küzd, azt holnap meg fogja vetni. Ez nem haladás, hanem 
arezrabukás minden lépten. Az igazság mindig ó, mindig uj, 
mindig ugyanaz. 

Ez a mi egyházi állásunk, az egyházzal igy érezni, 
ami reánk bizatott, azt hiven megőrizni, ami előnkbe szaba-
tott, azt semmi változásokban sem adni fel ; ez a mi hitelünk 
a világ előtt, hogy nem magunk ötleteivel, nem saját néze-
teinkkel. nem a mi felfedezésünkkel, hanem az egyház örök 
tanaival, változatlan tételeivel, ős szabványaival lépünk a 
világ elé. 

Boldog megye, mely ily tanácsadót lát püspökének ol-
dala mellett. 

Fábry Igaácz papi működéséről tanúskodik a püspöki 

2S) Eeeles. 4, 10. 
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irattár. Itt fekszik a parancs, — a megyében, a plébániákon 
van annak eredménye. 

1821-ben Monokon plébános lett, biveit az egyház sza-
bályai szerint kormányozta, iskolát nyitott, rendezett, jó 
tanítóval ellátott, az Isten igéjét hirdette, maga szelid pász-
tor, nyájas atya maradván hívei között. 

Mi a lelkipásztor, mi a plébános, mily művelő, képző, 
kipótolhatlan szellemi erő az a hivek között, csak ott ta-
pasztalhatjuk, hol az egyház szándékai szerint működő, 
példás erkölcsű lelkipásztor van. Szelid, zajtalan az ö mű-
ködése, de annál gyümölcsözőbb, annál tartósabb sikerű. 

Itt, Monokon temette el Fábry az ő édes anyját. O 
híveinek lelkiatyja, édes anyja iránt, kit magánál tartott» 
mindig tisztelő fiu maradt. Sok évek után, 1854-ben Mo-
nokra menve, püspöki teendőit a templomban, az iskolában 
végezve, azonnal a köztemetőbe ment, nem lelhetvén fel 
édes anyja sírját, megállott, mondván : „körülbelül itt fek-
hetik édes anyám," letérdelt, egy negyed óráig imádkozott, 
a iiui hála, tisztelet és annyi édes emlék támadván fel lelké-
ben, könyes szemekkel távozott. Ennek tanuja volt, aki ezt 
nektek beszéli. 

Plébános lett, a püspök az ő hü tanácsadóját, mint 
mondani szokták, az ő jobbkarját, nem oly könnyen nél-
külözte ; ez az oka, hogy ő Monokról Kassára, Kassáról 
Monokra utazott, gondos pásztora maradván híveinek, mun-
kás szolgája volt a megyének. Ezt tette, mig csak az isteni 
gondviselés őt Csanádra nem vitte. 

Alig 13 évig volt igy Fábry, hogy két hivatalt visel-
jen, mert 1834-ben Lonovics József csanádi püspök lett, 
felszólította az egyháziasságáról, széles tudományosságáról 
ós az egyházi kormányzásban bebizonyított jártasságáról 
ismert Fábryt, magához hivta. 

Nehéz elhatározás sajátjaitól megválni, idegen me-
gyébe menni, a megszokott pályát ujjal felcserélni. De az 
egyház Csanádon is az ami Kassán, ott is lehet az Istennek 
szolgálni, ott is lehet az emberekkel jót tenni : Fábry e fel-
szólítást az isteni gondviselés intésének vette, Lonovics Jó-
zsef püspök oldalához ment. 

Mily hűséggel, mily pontossággal, mily feláldozással 
dolgozott, mily jeles férfiút nyert benne a csanádi megye, 
bizonyság erre Lonovics József püspöknek halálig megőr-
zött, minden alkalommal bevallott becsülése Fábry irányá-
ban ; bizonyság erre, hogy Lonovics az országos egyházi 
ügyekkel levén elfoglalva, Fábryt maga helyett méltán he-
lyettesithette, reá mindent bizott a megyei kormányzásban ; 
bizonyság erre, hogy egy év múlva Csanádon (1835) székes-
egyházi kanonok, utána apát, a nagy-váradi kerület iskolai 
főigazgatója, 1843-ban bosoni czimzetes püspök lett; bizony-
ság erre a csanádi megye papsága, mely Fábry tudománya, 
szeüdsége, nyájassága, előzékenysége, igénytelensége, szol-
gálatkészsége által megnyeretve, öt a káptalani javak keze-
lőjévé, a kegyes alapítványok gondnokává, később a püspöki 
szék üres lévén, átalános káptalani helyettesnek vá-
lasztotta; bizonyság végre Fábry Ignácznak viselete Lo-
novics József iránt, mert midőn hazánk e jeles főpapját, 
Lonovics Józsefet, 1849 után szerencsétlenség érte, midőn 
senki sem mert hozzá közeledni, senki sem mert védelmére 
valamit tenni, sőt némelyek kitagadták volna, vagy legalább 

hallgattak arról, hogy Lonovics József püspökkel 1849 előtt 
barátsági s kegyeleti viszonyban voltak, Fábry püspökünk 
Lonovics védelmére mindenféle szolgálatot megtett, fiúi tisz-
teletét, ragaszkodását jótevője iránt nyiltan bevallotta. Ha 
boldog vagy, sok a barátod ; törjenek reád a csapások, ne-
hezedjenek reád a borús vagy zivataros napok, akkor látod, 
ki az igazi barátod. Lonovics és Fábry között a barátság, a 
tisztelés, a szellemi összeköttetés soha meg nem gyengült, 
soha meg nem szakadt, s mikor Fábryt a harmadik szélhű-
dés érte, Lonovics József, már kalocsai érsek, habár maga 
is gyógyithatlan torokbajban szenvedett, önmagáról, saját 
életveszélyéi-öl elfelejtkezve, beteg püspökünk mibenlétéről 
gyakran tudakozódott, s az aggasztó tudósításra sokszor 
könyezett. Akit szeretünk, annak sorsában osztozunk. 

Tudomány, egy háziasság, munka, okosság, szelídség, 
hűség, püspökéhez való ragaszkodás, törhetlen háladatosság, 
saját híveiről, az egész megyének papjairól, bajairól való 
gondoskodás tette Fábryt jelessé, jó pappá. 

Ahol papi pályáját kezdte, ott mint püspök bevégezte, 
honnan mint fiu távozott, oda mint atya tért vissza, hogy 
kedves övéi között munkálkodván, a jó harczot harczolja, a 
futást bevégezze, a hitet megtartsa, testét a földnek átadván, 
az Istentől, az igaz bírótól a jutalmat megkapván, várja a 
feltámadás napját. 

Legyenek még kegyesek a türelemben: Fábrynak, mint 
püspöknek, életképe megjutalmazza a figyelmet. 

III. 
Megtartván minden erényeit, a ker. vallásosságot, a 

papi egyháziasságot, mint püspök hozzájok csatolta az atyai 
gondosságot és a fáradhatatlan munkásságot. Keresztény 
harczának itt nagyobb tere nyílt, az erények nagyobb töké-
letességére volt szüksége. A nagyobb föladatokban az erény 
inkább kitűnik, ha erény ; mikint a katonai erő nem a kis 
csatározásokban, hanem a csatákban szokott igazán kitűnni. 

Fábry Ignácz püspöknél a ker. erények maradtak, fé-
nyesen kitűntek, és mivel maradtak, kettőt bizonyítottak : 
először, hogy a püspöki méltóságban is a ker. vallásosság és a 
papi egyháziasság az alap ; másodszor, hogy igazán ker. eré-
nyek voltak, mert a ker. erénynek, mint az igazságnak, 
egyetlen ismertetőjele van,— az állandóság, a változatlanság. 
Mi is az erény más, mint cselekvő igazság ? 

A püspöki kormány mellett felnövekedvén, a megye 
ügyeinek rendezésében egész életét töltvén, két püspöknek, 
két megyének tapasztalatait egyesitvén, midőn 1852-dik év-
ben kassai püspöknek neveztetett, minden remény feléledt 
iránta a megyében, s kész püspök levén, a megyét ismervén, 
a legszebb reményekre is jogosított. 

Soha püspök kedvezőbb hangulatot nem talált megyéjé-
ben, mint Fábry. 

Fábry egész papságát, felszenteltetésétől kezdve holta 
napjáig, az egyházi megye kormányzásában töltötte. Az ö hi-
vatása,Istentöl kapott rendeltetése volt : mindig kormányozni. 

Annyi képesség, annyi tudomány, jártasság, tapasztalat 
után életében még egy járult az ő képesitéséhez : Lonovics 
József püspök oldalán Romába tett utja, az örök városban 
töltött több hónapos tartózkodása. Az apostoli király és az 
ország püspökeinek nevében mentek ők Romába az apostolok 
fejedelméhez, Krisztus Jézus helytartójához, a ker. kath. egy-
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ház látható fejéhez, XVI-dik Gergely pápához, hogy a szen-
vedélyek által nálunk viszályba vonszolt vegyes házasságok 
ügyét Magyarországra nézve véglegesen rendezzék. 

Nagy hatalma van az egyházban a püspöknek, nincs 
nagyobb valami az egyházban, mint a püspök ; de a hitegység, 
az egyházi fegyelem egyöntetűségének föntartása miatt, a na-
gyobb, a fontosabb ügyek elintézése, az egyház kezdetétől óta, 
mindig a remai szentszékhez tartozott, s mainap is tartozik. 

Ez a mi függetlenségünk, ez a mi szabadságunk, melyet 
Krisztus Jézus után annyi vértanuk kiontott vérökkel szerez-
tek meg és megvédtek, hogy egyházi ügyeinkről csak egy-
házi hatóság rendelkezhetik, és mivel egyes püspök, sőt az 
ország püspökei, mint alattvalók, a polgári kormánynak van-
nak alávetve, tehát a világi kormány befolyásainak kitéve, 
hogy legkisebb gyanúnk se lehessen, mintha lelkismeretünk 
ügyei a politikai hatóságok sugalmazásainak következtében 
döntetnének el, a nagyobb, a nehezebb ügyek eldöntése a ró-
mai szentszéknek van föntartva, mely semmi királynak sem 
alattvalója, hol az Isten bölcs gondviselése szerint a polgári 
kormánypálczát főpap tartja kezében, aki mily független tud 
lenni, mily szabadon s a lelkisméret mily győzhetlen hatal-
mával tud lelkismeretünk ügyeiben felszólalni, IX. Pius pápa 
számtalanszor megmutatta. Intézkedjék a világi törvényhozás 
a polgári ügyekről, a vallási ügyekről az egyházi törvényho-
zónak kell intézkedni. E két törvényhozás jogi értelemben, 
független ; mind kettőjöket csak az Isten törvénye kötelezi ; 
s valahányszor viszály volt e két hatalom között, vagy szaka-
dás, mindig onnan eredt, hogy a világi kormány vagy törvény-
hozás az Isten törvényét megszegte, vagy kikerülni igyeke-
zett, az egyházi ügyeket akarván rendezni, amihez sem hiva-
tása, sem joga, sem hatalma nincsen. Kérheti az egyházi ható-
ságot, hogy valamit az egyházi ügyekben igy vagy ugy vál-
toztasson ; de a politikai hatóság maga semmit sem változtat-
hat azokban. 

Isten mentsen meg engem, hogy vallási, lelkismereti 
ügyeimben az parancsoljon nekem, aki kardot visel, aki töm-
löczbe küldhet, akinek legfőbb mertersége szurony és ágyú ; 
mert miután adóba elveszi pénzemet, elkobozná még lelkemet 
is,— birja testemet, uralkodnék lelkemen is, és én igy nem pol-
gár, hanem rabszolga, nem szabad ember, hanem áruczikk, 
kelme, barom lennék az állami hatalom kezében. Kevesen lát-
ják azt át, hogy a polgári, vallási,politikai szabadságok alapja 
a két hatalomnak, egyházi és világi, elkülönzése. 

Akkor vagyok szabad, ha lelkismeretemet oly fejedelem 
kormányozza, aki testi éltemet ki nem olthatja, akinek én nein 
félelemből, hanem szabad akaratomból vetem alá magamat,mert 
földi ügyeim nem levén neki alávetve, amit parancsol, azt tisz-
tán, lelki üdvösségem tekintetéből parancsolja, Isten nevében 
parancsol, én atyai gondosságát felőlem fiúi engedelmességgel 
viszonozhatom. 

Ilyen a pápa, kit Krisztus Jézus maga helyett hagyott 
e földön, hogy legeltesse nemcsak a juhokat, hanem a bárányo-
kat is, azaz kormányozza nemcsak a hiveket, hanem a papo-
kat, a püspököket is, mikint ezt már a kiskátéból tudjuk. És 
hogy a pápa ismét függetlenül intézkedjék lelki dolgainkról, 
semmiféle kormánynak alattvalója nem lehet: ő világi, ő bé-
kés fejedelem, elég erős, hogy, mint pap, független lehessen, 
elég gyenge, hogysem, valakit megtámadhasson. Az ő világi 

fejedelemsége csak az ő papi függetlenségének biztositéka, — 
nem azért fejedelem ő, hogy országoljon, de országol, hogy 
igazán pápa lehessen. Annyit beszélnek a világon a vallási 
szabadságról, függetlenségről : nekünk, katholikusoknak az 
egész világon, vallási szabadságunk, függetlenségünk, a jelen-
legi országviszonyok között, a pápai fejedelemséghez van 
kötve, mert ha a pápa nem független, a mi lelkismeretünk sem 
független: más függetlenség pedig a mai világban nincs, mint 
a fejedelemség ; és ha pápa nem fejedelem, akkor alattvaló, ha 
alattvaló, akkor nem független. 

Mi magyarok, elég jártasok vagyunk a kortesfogások-
ban, a cselbe vetett szólamok kikiáltásában, legkönnyebben 
érthetjük, legvilágosabban láthatjuk, hogy a pápai fejedelem-
ség ellen vitt ostrom, nem a nemzetiségnek, nem a szabadság-
nak küzdelme, hanem a katholikusok vallási függetlenségé-
nek, szabadságának, és igy minden lehetséges szabadságnak 
a világon ostromoltatása ; nem a pápa, hanem az emberiség 
legfőbb kincse ellen, a hit szabadsága ellen vitt ostrom ez. 

Sokat tehet nálunk az egyháziakban is az apostoli király; 
de amit ezekben tehet, nem azért teheti, mert király, hanem 
mert őt erre a romai pápa, szent István első magyar király 
érdemei miatt, hatalommal felruházta. Apostoli király ő, és ki-
rályi apostol, a polgáriakban intézkedik mint király, az egy-
háziakban mint apostol. Mint apostol intézkedik az egyháziak-
ban, de nem mindenekben, hanem csak azokban, amikre őt a 
pápa hatalommal felruházta : amikben fel nem ruházta, azok-
ban semmit sem intézkedhetik. 

A házassági ügyekre nézve a magyar király az ő apos-
toli czimében nem kapott semmi felhatalmazást, ennek tehát 
Romában, maga a pápa által, kellett elintéztetnie. 

E czélból küldetett Lonovics József püspök Romába az 
apostoli királytól. Lonovicscsal Fábry Ignácz volt. 

Itt, Romában, tanulta Fábry a kath. egyház ős szelle-
mét, itt ismerte meg bővebben az egyházi kormányzatnak, 
oly nyilt, de mégis oly nehéz mesterségét, mindenben az egy-
ház ős törvényeit szabályul, tanácsul venni, s az uj intézke-
désekben a jelen kornak szükségeit, gyengeségeit, mondhat-
nám, vétkes hajlamait is számba véve, az ős fegyelem szellemétől 
irányától, czéljától el nem térni, s ami lényeges, abból, dűlne 
bár össze az égboltozat, nem engedni, mert mi, sőt a püspökök 
a pápa is, az egyház tanainak őrei, hirdetői vagyunk, hogy 
ezeket föntartsuk, nem pedig urai, hogy lerontsuk. Az egy-
házi kormányzat nem önkény, hanem a püspöknek, a pápának 
első és legtökéletesebb engedelmessége Jézus Krisztus paran-
csai iránt. 

Csak igy erős, csak igy nemes a mi engedelmességünk, 
mikor látjuk, hogy a pápa és a püspökök oly változatlan is-
teni törvényeknek vannak alávetve, ezeknek engedelmesked-
nek, mindenben a legnagyobb körüllátással járnak el. Nincs, 
nemtelenebb engedelmesség, mint oly kormánynak engedel-
meskedni, mely maga fölött semmi törvényt, magára semmi 
kötelezettséget el nem ismer; itt engedelmeskedni annyi, mint 
jogilag, mondjuk ki, egész emberi voltunkban megsemmi-
sülni. 

Fábry Ignácz püspöksége, az egyházi fegyelemnek fön-
tartása volt, párosulva nyájas szelídséggel, kimerithetlen bé-
ketűréssel. Voltak, kik püspöki szigorát érezték, de ugyan-
azok érezték szelidségét is ; mig birta, a szentírásnak szavai 
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„fortiter et suaviter" az ö kormányzásában alkalmazást 
nyertek. Mint püspöknek kötelessége volt rendet tartani a 
megyében, szeliden várta, mig a tévúton járó emberi gyengeség 
maga tereli magát vissza az igazság útjára. Ismerte kiki, hogy 
szolid, hogy nyájas, de aki gondolta volna, hogy hanyag, 
hogy gondatlan, hogy nem látja, mi a megyében itt vagy ott 
történik, hogy azon mesterséges lepelt, melylyel a vétkesség 
saját nyomait be szokta fedezgetni, nem tudja felrántani, hogy 
nem tud szigorú lenni, csalódott, s akik ily csalódáson átesve 
főpapi szigorát tapasztalták, elmondhatják. 

Nyájas volt, anélkül hogy szigorú megszűnt volna lenni, 
volt szigorú, anélkül hogy megszűnt volna szerető atya lenni. 
Épen mint a püspöki pásztorbot, — sima mint a szelidség, 
egyenes,, mint az igazság és a jog, fönt görbe, karmantvús, 
hogy akibe a bot beakasztatik, azt Jézushoz, a jóra vissza-
húzhassa, alul hegyes, hogy aki rest, tunya, azt szúrhassa, 
egészben erős, vastag bot, hogy, ahol szükséges, hatalmasan 
sújtson. 

Ker. hivek ! Nem lehet azt elmondani, elégségesen ki-
fejteni, mily nagy felelősség van egy püspökön. Voltak, ha 
mégis voltak, békés, uras idők, könnyű volt püspöki kormányt 
vezetni, némelyek még kívánkozhattak is utána : e zen idők 
elmultak, a lelki küzdelmek izzasztó napjai betörtek reánk 
Nem tudni a kormányzáshoz, vagy a kormányzást kényelem-
ből elhanyagolni, vagy roszul kormányozni, annyit tesz, mint 
a megyei papságot erkölcsileg megrontani, s a papság által 
a hivő népet. Könnyebb felelni az Isten előtt egy királynak, 

. aki nagyravágyásból igazságtalan háborút kezdett, ezereket 
gyilkolt, tartományokat pusztitott, mint egy püspöknek, aki 
bár mi oknál fogva megyéjét egy félszázadra, vagy talán 
örökre is megrontotta, mert Jézus Krisztus szentséges vérének 
árát, a hivő lelkeket elveszni engedte. 

Fábry ezen felelősséget érezte. 
Első gondossága volt a megyét bejárni, a hiányokat, 

melyek mindig és mindenütt kisebb nagyobb mértékben 
megvannak, saját szemeivel látni, a szükségeket ismerni, a 
rendetlenséget megszüntetni, a henyeséget munkára buzdí-
tani, az Isten igéjének i.irdetését, az elemi oktatást sürgetni, 
a népiskolákat4rendezni, mindenkit a hitben megerősíteni. 

A rendkivüli szükségek, a rendkivüli igények mainap 
parancsolólag látszanak követelni, hogy a püspök megyé-
jében utazzék, intsen, buzdítson, az Isten igéjét hirdesse, 
mindent maga rendezzen, s amit parancsolt, maga nézze 
meg, maga vizsgálja, végrehajtatott-e, van-e jó gyümölcse 
rendeleteinek ? A püspök szavának sérthetlen a tekintélye, s 
annál magasabb lesz e tekintély, minél gyakrabban hangzik 
a templomokban, a hivek között a püspök szava. Szobából 
ma egy falucskát sem lehet már kormányozni. A plébánosok 
tekintélye roskadozik, a püspök fogja ezt támogatni; a plé-
bánosok szava kezd hatástalan lenni, a püspök fogja ezt éle-
síteni ; a plébánosok működése kezd sikeretlen lenni, a püs-
pök fogja ezt gyümölcsözővé tenni. Mindent, mindent, min-
dent a püspök, és ha salezi sz. Ferencz szerint többet van 
megyéjének plébániáiban, mintsem saját püspöki lakában, 
szavával, példájával, szelídségével, gondosságával mindent 
megment, mindent megóv, mindent felépít. Mikor az egyház 
ellen az erők a legszélsőbb fokig megfeszültek, csak az egy-
házi erőnek szinte a legszélsőbb fokig vitt megfeszítése 

menthet meg mindent. Nem csalódtam, mikor mondám : 
„csalódik, aki hiszi, hogy a püspöki hivatal nem teher, mert 
az angyalok vállaira is borzalmas teher." Az egyházi rend-
ben, csak a kispapnak van kényelmes élete, mert ő az egy-
ház csecsemője, melyet ápolnak, — csak a káplánnak van jó 
dolga, mert ő az egyház ifja : a többi, gond, aggodalom, te-
her, — úgyhogy épen akkor van a legnagyobb gond, a leg-
nagyobb aggodalom, a legnagyobb teher, mikor látjuk, 
hogy valamelyiknél nincs gond, nincs aggódás, nincs teher, 
és ha nem hamarább, a halál pillanatában látni fogja, mily te-
her, mily gond, mily aggodalom a püspöki hivatal. A halál min-
den dolgot ugy tüntet fel előttünk, amint ez az Isten előtt 
van. Azon gyertya, mely a haldoklónak kezébe tétetik, és 
kezében tartatik, mikor a haldoklónak szemei üvegesednek, 
sokat, sokat felderít, csakhogy későn. 

A püspök az apostolok utódja, az ö munkájával min-
den áll, vele minden dűl, az egyházi és polgári rend, béke, 
nyugalom, és boldogság ; járnia kell gyakran, igen gyakran, 
sőt mindig járnia kell a megyében, mint az apostolok jártak ; 
még a nap le nem szállt, lehet dolgozni, ha leszállt, a munka 
ideje is elszállt ; a püspök a megye plébánosa, a plébánosok 
az ö káplánjai, segédjei : keresse fel tehát a lelkipásztor az ő 
híveit, keresse fel a főpásztor és buzdítsa, oktassa az alá-
rendelt pásztorokat : a pásztornak legszebb, legilletékesebb 
helye a nyáj közepette lenni, a nyáj körül őrködni, a nyáj 
szükségeinek fedezéséről gondoskodni. 

Fábry, amely plébánosról megtudta, hogy nem prédi-
kál, vagy pedig, hogy házában nincs minden rendén, annak 
nem hagyott nyugtot. Itt a városban is, maga eljárt minden 
isteni-tiszteletre, maga a prédikácziókra, ameddig csak bírta, 
hogy lássa, mint hirdetik az Isten igéjét a népnek, mint 
végzik az ajtatosságokat. Igy figyelmeztetett ő nyájasan-
igy buzdított atyai szeretettel, igy feddett, itt büntetett fő-
pásztori szigorral. Nem misézett-e maga e székesegyházban 
mindennap hét órakor ? O első plébános a megyében, hívei-
vel együtt végezte az ajtatosságokat. 

Az erkölcsi rend, az egyházi fegyelem mellett, köte-
lessége volt még a püspöknak a templomok építése, kijaví-
tása, szépítése. 

Kitűnő jellege a ker. szívnek, hogy az Isten lakának 
díszét szereti, tehetsége szerint elő is mozdítja. Amely köz-
ségnek piszkos, rongyos a temploma, piszkos, rongyos annak 
lelke is, — hanyagok ők az Isten iránt, hanyag plébánosuk is. 
A plébános, és a hivek legszebb ajánlása a tiszta, a rendes, 
a csinos templom. „Uram szerettem a te házadnak díszét,aí4) 
e szavak, kell, hogy nyilatkozzanak a hivek sziveiből: 
szerettük uram a te házadnak diszét, szegények vagyunk, 
de koldultunk, sürögtünk, forogtunk, dolgoztunk, hogy a te 
házadat diszben, csínben megtartsuk ; kell, hogy nyilatkoz-
zanak a plébános, a püspök szivéből : uram ! szerettem a te 
házadnak diszét, nem nyugodtam, mig házadat a romokból 
fel nem emeltem, a piszoktól meg nem tisztítottam, a ron-
gyokat levéve róla, uj díszbe, pompába nem öltöztettem, 
mert te méltóság s örök szépség vagy. 

Nem említhetem itt fel, hány templomok építtettek 
vagy újíttattak meg Fábry püspöksége alatt a megyében : 

Ys. 26. 8. 
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de ahol ami történt, neki része volt benne. Ilyen a püspök, 
hogy minden rosz, ami a megyében van, és elhárittathatott 
volna, a püspök lelkismeretére esik vissza; de minden jóban 
is részt vesz, ami történik. Neki felelősek mindnyájan, s 
épen azért felelős ő mindenért. 

Hogy ne menjek messzire, nem ő gondoskodott-e, hogy 
itt Kassán a papneveidei torony felépíttessék, a templom 
kívül belül kidiszesittessék'? Nem Fábrynak buzgósága 
volt-e, hogy a város egyik disze, a bold. Szűz Mária szobra, 
melyet Kassa városa polgárainak ősei oly költséggel emel-
tek, az összeroskadástól megmentetve, régi fényének vissza-
adassék ? 

E városnak fődisze, e székesegyház, az ős idők építé-
szeti lángelméjének e ritka példánya, a magyar dicsőségnek 
és műveltségnek bizonyítéka, őseink vallásosságának örökös 
hirdetője, nem Fábry püspöknek köszöni-e minden diszét, 
amelyben szemeink előtt most is ragyog, midőn Fábry ko-
porsója körül e helyen összegyülekeztünk'? Tekintsük, vizs-
gáljuk belülről, kívülről e régi egyházi emléket, oltáraival, 
ablakaival, párkányzatával, tetőjével, ajtajával, orgonájával 
e koporsóra mutat, mert aki benne az örök nyugalomra té-
tetik, annak köszön mindent, örülve, hogy hálából testének 
porait falainak tövében fogja őrizhetni, míg a feltámadás 
kürtje megharsan a halottak sírjai fölött, kiáltva : mindnyá-
jan, kik a sírokban vagytok, keljetek fel az ítéletre ! 

Van e székesegyház megújításában érdeme Kassa vá-
rosa nemes tanácsának is, érdeme van sok más jámbor és 
adakozó kereszténynek is ; de mindennek lelke, kezdője, 
elintézöje, buzditója, végrehajtója volt Fábry püspök, aki 
amint súlyosan megbetegedett, a székesegyház körüli munka 
is szünetelni kezdett, s bárki legyen az, akit az isteni gond-
viselés e megye kormányzására küldend, a megye, a papság, 
a hivek, a megholt Fábry püspök poraival kiáltani fognak 
hozzá : folytasd a megkezdett munkát ! ! 

Lesz még mit tenni e székesegyház körül, a jövőnek 
elég dicsőség marad, hogy adja vissza régi fényének Ma-
gyarország e ritka építészeti kincsét, mely maga áll egész 
hazában, s melyet tőle hazánk fővárosa is irigyelne, miután 
ilyennel nem dicsekedhetik. 

Magas lélek, mely a pénzt nem gyűjti, hanem az Isten 
dicsőségére forditja, úgyhogy csudálkozni lehet, mint költhe-
tett Fábry püspök e templomra százezernél többet ? miután, 
amint kiki tudja, a püspökség oly szegény.25) 

Tett, amit tehetett, s épen azért áldotta meg az Isten, 
mivel amit tehetett, azt mind megtette. 

Csudatevő sz. Grergely püspökről olvassuk, hogy mi-
kor püspöki megyéjébe jött, a sok pogány lakosok között csak 
hét keresztényt talált ; igazán, és Jézus szive szerinti püspök 
levén, halála óráján kérdezte a körülállóktól, hány pogány 
van még a lakosok között ? Felelték, hogy még hét pogány 
van. „Hála Istennek, mondá a haldokló püspök, épen annyi 
keresztény volt, mikor ide püspöknek jöttem." 

Fábry is mondhatja : arámat, székes-egyházamat, 
Kassa városa meztelenül, rongyokba burkolva adta át ne-
kem : halálom óráján én azt neki fénylő diszben adom át, 
hogy utódommal együtt, ami még diszéből hiányzik, egé-
szítse ki. 

Mindez ^csak Kassán; de a nagy és szerető lelkek 

tulajdona, hogy, mig egyről gondoskodnak, más szükségről 
sem felejtkeznek meg. 

Hidas-Németiben, Nagy-Kéren, Rátkán, Tót-Izbugyán 
Szadán, melyek fiókegyházak voltak, plébániát alapitott, tem-
plomot,iskolát, paplakot építtetett, csak az izbugyai templom-
kára is 1000 ftot adományozott. Azon fölül a monoki tem-
plom javára (1845.) 1000 ftot, a mária-radnai ferencziek zár • 
dájának (1860) 500 ft., az újhelyi piaristáknak 500 ft., a 
megtértek alapjának 1,200 ft., a magyar akadémiának (I860) 
300 fr., a czéczei iskola felépítésére (1865) 100 fr., a sáros-
pataki zárdászüzek intézetének (1866) 12,000 fr., a s.-a.-uj-
helyieknek (1867) 4,000 fr., az utólsó káptalani szék alap-
jához 7,000 fr., az újhelyi főelemi tanoda hitelemzöjének 
díjazására 2,000 fr., a kassai képezde hitoktatójának díjazá-
sára 2,000 fr., két tanképezdész ösztöndijára 1,400 fr., Kas-
sán a püspökség számára vett egy rétet, a püspöki lak ki-
építésére fordított 12,000 frtot, a hidasnémeti paplak meg-
vételére (1864) adott 1000 frtot, a barancsi iskola felépíté-
sére (1866) 150 ftot. 

Mindezeket életében tette, többet, mintsem a püspök-
ség szegénységétől várni lehetett volna. Amivel az Isten 
megáldotta, azt az Istennek dicsőségére visszaadta, s áldott 
volt, áldva maradt, mert ezt tette. Hosszú élettel áldotta 
meg az Isten, úgyhogy 1865-ben papságának félszázados 
ünnepét tarthatta, mely alkalommal a fölséges király őt a 
vaskorona első osztályú rendjelével diszesitette, miután már 
1857-ben valóságos belső titkos tanácsos, 1855-ben pápai 
trónálló, 1859 ben szentjóbbi apát lett. 

Végre, hogy érdemei az Isten birói széke előtt csonki-
tatlanul maradjanak, elvette az Isten szemevilágát, hogy 
saját müvein e földön ne gyönyörködhessék; elvette szólási 
tehetségét, hogy saját tetteivel ne dicsekedhessék ; elvette 
emlékezeti tehetségét is, hogy a jóra, amit életében tett, ne 
is emlékezhessék : és midőn annyi testi tehetséget elvett 
tőle az Isten, a hallási tehetséget meghagyta neki, hogy a 
káptalani nagyprépost ajkairól, aki őt mint igazán tisztelő 
fia ápolta, az Isten könyörületességeit és vigasztalásait hall-
hassa, midőn, mint Lázár, mozdulatlanul, szótalanul fekü-
dött az ágyon ; meghagyta neki végtére a béketürési tehet-
séget, hogy miután minket semmiben sem oktathatott, türel-
mével a sok fájdalom között intsen, oktasson, engedelmes-
ségre az Isten rendelései iránt buzdítson. 

Soha és sehol nem bizonyítja be magát a ker. hitnek 
és vallásosságnak erénye fényesebben, mint a hosszas be-
tegségben. 

Fábry püspöksége külsőleg csendes időkre esett; ma 
más idők vannak, ma a világ zajos mozgalmai között, a sza-
bad ég alatt, a nyílt mezőn kell harczolnunk az igazságért, 
az egyház, az emberi méltóság jogaiért, igénybe vévén a 
polgári és politikai szabadság minden eszközeit. Akarják, 
hogy szabad legyen mindent kimondani ; türjük, elfogadjuk, 
habár tudjuk, hogy az Isten mint az elmének ugy a szájnak 
is törvényt szabott ; de ha nem lehet máskép, ha az emberi 
méltóság taposói kiléphetnek a piaczra, ki akarunk mi is 
oda lépni, beszéljenek, csábítsanak, ezt meg nem akadályoz-
ha t juk ; de akarjuk, hogy a csábitandókhoz, vagy az elcsá-

2S) Végrendeletét közöltük lapunk f. félév 7-dik számában. 
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bitottakhoz rni is szólhassunk. Ha már e helyzetbe taszíta-
nak, mely annyi lelkek vesztével lesz megjelezve, csak azt 
kívánjuk, sőt szavon fogva követeljük, hogy ha képesek 
szavokat beváltani, a nekünk nyújtott helyzetet becsülete-
sen .föntartani, tartsák meg; hűljön, aminek hűlni kell, mert 
fön nem tarthatjuk, de mentsünk meg, amit megmenthetünk. 
Zárt ajtóknál, tudjuk, ma mit sem lehet végezni, ehez csak 
a titkos társulatok értenek ; a jónak napvilágra kell jönni, 
mert minden rosz is oda jön ; ami ma zárt ajtóknál a jónak 
védelmére mondatik vagy iratik, az elvész, az feledésbe te-
mettetik. „Hirdessétek az Isten igéjét a háztetőkről,"26) 
Krisztus Jézusnak szavai ma teljes érvényesítést kívánnak : 
ami elzárkózik, ami titokban működik, legyen az gyanús, 
legyen nemtelen. Hirdessétek az igazat a nyilt téren, védel-
mezzétek az egyház jogait a nyilvános közönségben ; pa-
pok ! mondjátok ki nyíltan, mi a ti szándékotok, elzártan 
ne tegyetek semmit ; hivek ! kath. keresztények ! tegyetek 
tanúságot ker. hitetekről a világ előtt, mert gúnyolnak tite-
ket, mintha már nem is volnátok, vagy nem is akarnátok 
katholikusok maradni, avval rágalmaznak titeket, mintha 
már őseitek, sz. István, sz. László, sz. Erzsébet, a vértanuk, 
a hitvallók hitére, szent szokásaira mit sem adnátok. Nyil-
ván rágalmaznak titeket, nyilván kell e rágalmat a rágal-
mazók torkára forrasztani. Ma a hitért, a jogért, a szabad-
ságért, a kath. név becsületeért folyik a nyilvános küzdelem. 
Az izzó csatában a tábornoknak ugy kell harczolni, ugy 
kell küzdeni, mint a közlegénynek. Le a sorompóba ! le a 
csatasíkra, szóval, tollal, a polgári, a politikai jogok és intéz-
mények minden fegyvereivel. Mi csak becsületes fegyverrel 
élhetünk, ellenségeink előveszik a becstelent is, azért meg-
veretünk, hacsak őket a serénységben, a kitartásban fölül 
nem haladjuk. Isten és az emberiség romlatlan lelke mel-
lettünk és velünk 1 Alkudozással, simulásokkal, felezésekkel 
semmire sem megyünk, mert minden végletre törekszik ; 
csípésekkel csak ingerlünk, panaszokkal, jajveszéklésekkel 
csak kinevettetést, csak megvetést aratunk ; ma tenni kell, 
öregnek, ifjúnak, papnak és a hiveknek egy czélra, a kath. 
igazak védelmére kell kelni; a püspöknek a hivekkel, a hi-
veknek a püspökkel együtt kell működni ; nincs itt más ér-
dek, mint az Isten szent dicsőségének, a kath. egyház iga 
zainak érdeke. 

„Kiálts, meg ne szűnj,"27) igy buzdit az Isten. Kiálts, 
ismételve kiálts, mond meg, mi igaz, mi hamis, mi a jog, mi 
a jogtalanság, mi a szabadság, mi a kényszer, tégy tanúságot 
az igazságról ; nem fogsz ugyan tetszeni, fognak ezért rágal-
mazni, Krisztus Jézussal is ezt tették egykoron. Vétkezzünk 
inkább buzgósággal, hanyagsággal talán vétettünk már 
eleget.28) 

0 ! igazság ! mily zordon vagy te sokakra ! jajgatnak, 
mihelyt őket veled érintjük, kiállhatatlanoknak kiáltanak, 
mihelyt téged füleikbe kiáltunk, nem mondhatván semmit 

I 8 ) Máté 10, 27. 
*•") Isai, 58. 1. 
**) Qui tametsi alioqui pacati ac moderati sint, liac tarnen in re 

leues ac faciles esse non sustinent, cum per silentium et quietem causa 
Dei proditur ; verum hic admodum bellaces sunt,atque in confligendo acres 
et feroces, hujusmodi enim zelus aestus est ; citiusque aliquid, quod non 
oportet, evomerint, quam quod ex officio sit, praetermiserint. — S. Greg. 
Naz. Orat. 21. de s. Athanasio. 

ellened, az ellen kiabálnak, hogy tégedet, te zordon igazság, 
meztelenül adunk elő, mikint az Istentől kijöttél, — azt teszik 
velünk, amit Izrael Mózessel tett a Sinai hegy alatt : takard 
el arczodat, mert fényét szemeink ki nem állhatják. Felvilá-
gosodást kerestek, s az igazság világát ki nem állhatják. 

Ne törődjünk evvel; „kiálts, meg ne szűnj," hirdessük 
az igazságot változatlanul, csorbítatlanul, meztelenül, annál 
buzgóbban hirdessük, minél kevesbé szeretik azt. „Kiálts, 
meg ne szűnj" ! Tegyük meg kötelességünket, az eredmény-
nyel ne törődjünk, mert nem a mi szavunk, melyet hangozta-
tunk, nem a mi munkánk, melyet megteszünk, szüli meg az 
eredményt, hanem az Isten malasztja. 

Cselekedeteink követni fognak az ítéletre. Fábryt kö 
vették, vele voltak az Isten ítélőszéke előtt. Láttuk benne az 
ajtatosságot engedékenységgel, a tudományt szerénységgel, a 
mérsékletet nyájassággal, az apostoli buzgalmat okossággal, 
ragaszkodást a szentszékhez, a Szűz Istenanyjához, az egy-
házhoz, tökéletes jóságot, kimeríthetetlen béketűrést és aláza-
tosságot. Amit végső éveiben nem láthatott, már látja, jutal-
mát vévén ker. igazi vallásosságának, papi egyháziasságának, 
püspöki szakadatlan munkásságának. 

* * 
* 

Ilyen élet, ennyi erény, — ily vallásosság, ennyi mun-
kásság, — ily egyháziasság, ennyi érdem szállt le a kopor-
sóba hogy megjutalmaztassék, hogy megdicsőíttessék. 
Nem volt e halál nyomorult, hogy sz. Ágoston szavait hasz-
náljam, bizonyság erre Fábrynak ajtatos élete, az ö papi, egy-
házias munkássága, s mindig példás viselete. A jó keresz-
ténynek élete folytonos küzdelem az igazért, a jóért; küzdött, 
harczolt Fábry is ; a jó kereszténynek halála legutolsó, leg-
fényesebb diadal. A győzelem, a diadal napja nem szokott a 
szomorúság, sem a búslakodás napja lenni. Itt állunk kopor-
sója körül, önthetjük reá a fiúi kegyeletnek és hálának 
könyeit, mert atyánk, jótevőnk, föpásztorunk volt, ő is 
könyezett ez oltár zsámolyánál az Istenhez mi érettünk 
számtalanszor; áldhatjuk emlékét, mikint ő áldott meg min-
ket oly sokszor, imádkozhatunk érette, mikint ö imádkozott 
érettünk naponta, s legyünk biztosak, imádkozik érettünk e 
pillanatban is, a túlvilágból küldvén reánk áldását; de ne 
feledjük el, hogy mi is ugy fogunk állani az örök biró előtt, 
mikint ő állt, vajha oly Ítéletet kapnánk, mint ő fölötte el 
hangzott. A püspök az ö koporsójából is sokra tanit, sokról 
fedd, sokra buzdit mindenkit, s nem illik az atyától javulás 
nélkül távozni. 

Ahol ő van, mi oda törekszünk, ö megelőzött, mi őt kö-
vetjük, és az Istennél már fel van jegyezve, ki az közölünk, 
kik itt állunk, aki Fábryt első eléri. 

Jó halál minden jó ; nem lehet pedig jó halál, jó élet 
nélkül, s a jó élet után nem szokott rosz halál bekövetkezni. 

Ez a püspök intése a koporsóból. 
Jó élet a vallásos élet, az egyházias munkásság, kinek-

kinek saját hivatási körében. 
Elet, valóságos élet, a ker. kath. hitben, jámborságban, 

az egyház parancsai szerint töltött élet, mint Fábrynál lát-
tuk, mert az örök életre vezet : a bűnben töltött élet, Krisz-
tus Jézus szavai szerint első halál, melyre az örök, a második 
halál szokott bekövetkezni. 

Élnek, valóban élnek, kik az Istennek élnek : meghal-



tak előre, s félni lehet, hogy örök halállal, azaz örök kár-
hozattál fognak meghalni, akik bűnben élnek. 

Itt állunk a halott test körül, szabad legyen kérdenem, 
élők állnak-e itt vagy halottak ? Fábry teste halott, de lelke él, 
a mi testünk él, nincs-e lelkünk a bűnben meghalva ? Élők 
temetik-e a halott testet, vagy Jézus szavaival élve,29) halot-
tak kisérik a halottak országába a halottat ? 

A halál az élet ajtaja. Lesz-e a halál reánk is, kik in-
nen távozunk, az élet kezdete, ajtaja ? 

Erre int, erről fedd, erre buzdit minket a jó atya utol-
jára. Amint ő élt, mi élni tartozunk, amit ő tett,mi tenni köte-
leztetünk ; — — jó harczot harczolt az igazságért, — har-
czoljunk,a futást bevégezte, — vigyázzunk,mert közel, talán 
igen közel van, hogy futásunkat mi is bevégezzük ; a hitet 
megtartotta, nemcsak szóval hanem cselekedettel is, — ez a 
mi föladatunk. Az Istennek, az egyháznak, a jó népnek a 
hitben erős, a futásban serény, a harczban határozott jellemű 
s bátor férfiakra van szüksége ; elvette, ami neki eltétetett, 
az igazság koronáját, melyet neki már megadott az ur, az 
igaz biró. Amit nekünk is adjon meg az Atya Isten Krisz-
tus Jézus érdemei, a Szentlélek malasztja, a bold. Szűz Mária 
és minden szentek esedezése által.3") Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SAINT-MARIE. (Vége.) Az előbbi várostól nyugot felé 4 mfre 
a Missuriba vezető vasút mellett. Itt van a gondviselés szü-
zeinek anyaházuk. Helyben és környéken közel 80 kath. 
család van. Cork áldozár, a zárda káplánja, lelkészksdett 
egyúttal a plébánián, de agg kora miatt felmentést nyervén, 
az állomás reánk bízatott. Temploma kőből van épitve. 

II PARKE. ROCKOILLE. Terre-Haute városától 
éjszak felé 24 mfre esik, 3000 főnyi lakossága majd egészen 
protestáns. Midőn ezen állomás 4 év előtt nekünk átadatott, 
csak 7 kath. családot találtunk, most van 13, jóformán ir-
honi eredetű munkások. A congressus egy régi tagja adott 
telket templomépitésre, de a háború miatt a munkát még 
meg nem kezdhettük. Az áldozár még most magánházban 
végzi az isteni szolgálatot. 

MONTÉZUMA. Gyönyörű kis város 2500 lakóival 
Rockvilletől nyugotra 8 m. távolban a Wabash jobb partjain. 
Protestáns népsége elég jó indulatot mutat a küldérek 
és híveik iránt. Csak néhány év óta látogattatik ez állomás 
havonkint egyszer és a kath. családok száma 16-ról máris 
harminczra emelkedett. Itt is templom nélkül vagyunk, de a 
a helyet birjuk, és nem sokára munkához látunk, mert még 
a protestánsok is adakoznak. 

2 9) Máté 8, 22. 
30) Egész vallásosságának,jóságának jellemzése végrendeletének be-

vezetésében található, ahol ö maga igy ir : „Prope jam 50 in diversis ec-
clesiastieis muneribus exigens, favoribus et honoribus hujus vitae multo 
supra meritum meum distinctus, et eontinuam, vere benignam divinae 
providentiae protectionem exportus, libenter prorumpo in verba s. Simeo-
nis : „Nunc dimittis servum tuum Domine in pace,' ' quia desiderat anima 
mea ad te Deus meus, et spero per infinita mérita Salvatoris mei Jesu 
Christi, quod non secundum peccata mea faciès mihi, sed in multitudine 
misericordiae suscipies me, et perduces ad finem, ad qxiem me creasti. Da 
mihi misericors et benigne Deus gratiam, ut semper in te crodam, in te 
sperem, te usque in finem ex toto corde meo et supor omnia diligam. — 
Amen." 

III. CLAY tartomány.HIGHLAND (STANTON) Terre-
Haute városától kelet felé 12. mf. az Indianopolis is felé vezető 
vasút mellett. A város még bölcsőjében van, csak néhány száz 
lakossal, kik között 3 kath. család, a környéken ugyanannyi. 
Havonkint egyszer látogatjuk. . 

IV. SULLIVAN tartomány, SULLIVAN városa. Fő-
város Terre-Haute-tól délre 26 mf. a Vincennes-Evansillei 
vasút mentében, 3000 lakossal, csak három kath családdal. 
Isten segélyével itt bő aratást várunk. 

F ARMESBURG. Terre-Haute-tól 16 mf. délre, ugyan-
annyi lakos mint Sullivanban. Két év óta templom és iskolára 
birunk telket. Havonkint egyszer látogatjuk meg 9 kath. 
családainkat. Szép fekvésénél fogva növekedésre bizton szá-
mithat. 

V. VERMILLON. E tartományban tulajdonképeni ál-
lomásaink nincsenek, hanem csak úgynevezett félállomások, 
központ, templom nélkül. Ide jővén látogatásra, mindent ma-
gunkkal kell hoznunk a szentmise bemutathatására, és a 
szentségek kiszolgáltatására szükjégeseket. A háború eddig 
főakadálya volt a templomok épitésének. Midőn hirdetjük 
Isten igéjét, sokszor vannak protestáns hallgatóink is, és 
sokszor történik, hogy általok felszólittatunk sz. hitünk ta-
nainak magyarázatára. Mi ezt hasznunkra forditjuk, többször 
2—3 óráig is tanítván. Elismerik már most, hogy a katholi-
kusok nem tanitanak bálványimádást, mikint ezt már a prot. 
gyermek fejébe verik, sőt hogy értelmes emberek. Ez irány-
bani eredményeink bővebbek lennének, ha nem kellene küz-
denünk a titkos társulatok, és az anyagi haszon és nyereség-
vágy ama lázas rohama ellen, mely mellett minden nemesebb 
érzés háttérbe szorul. 

A két kerület katholikus hívőinek összes száma nyolcz-
ezer. Sz. Meinrad kerületére ebből esik hatezer és 8 áldo-
zár, a felföld kerületére 2000, és 4 áldozár. Ez az indianai 
bencze missiók állásának vázlata. 

O'Connor Beda, sz. Benedekrendü áldozó pap, sz. 
meinradi missionarius Indianában." 

VEGYES-féle. 
1866 oct. 9-én Saint-Nazaireban Domonkos és Anti-

goa szigetekre menendök, négy atya szállt hajóra : Tamás, 
Meuvaines, Brécey, Arras. — 1867. febr. 19-én Marseilleben 
két atya szállt hajóra visagapatami megyébe menendők. 
Hindostanba : Butlay József, Décarre Lajos ; — velők Co • 
reába mentek : Martineau Sándor, Richard Péter, Blanc 
János ; nyugoti Tongkingba : Gelot Péter, Fautraz János, 
Gentillon János; Maissourba pedig Bonétraine Ferencz. — 
Mart. 19-én Marseilleben hajóra szállt: Gandy József Pon-
dichérybe, Fauque József Siamba, Desbons István Malayába, 
Murcier Ferencz keleti Cochinchinába, Bonin Claudius éj-
szaki Cochinchinába menendök. — Dahoméba, a kegyet-
lenség hazájába, febr. 28-án hajóra szállt : Puesch Bertalan, 
és Haigan Joachim ; Sénégalba pedig négy szerzetesnő. — 
1867. jan. 25-én Bordeauxban hajóra szállt Sénégambiába 
menendő: Guerim, Gambie, Stoll, Creane a tya ; mart. 19-én 
Havreban a gaboni missióba menendő két szerzetesnő ; mart. 
25-én Bordeauxban Sénégambiában négy szerzetesnő; Si-
erra-Leonebe két szerzetesnő ; april 29-én Dahomébe Séquer 
György és Mas Izidor papok ; a carlowi hitterjesztői ne-
velde négy hitterjesztőt küldött Amerikába, különböző tá-
jakra, ahova négy jezsuita atya is elutazott. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. K o c s i Sándor által (Erküvy, Galgóczy ós Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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A kalocsai ngym. érsek székfoglaló 
főpúsztori beszéde. 

(Vége.) 
Hoc fine fratres filiique carissimi ! quaeramus 

Dominum in mediis sanctificationis, Ecclesiae suae 
creditis. — Quam felices se reputarent iIli, queis 
potentes terrae thesauros suos pauperibus admini-
strandos ita committerent., ut et ipsi sibi, quando, 
quantumque libuerit, ex ipsis tollere possint ! Quanto 
autem feliciores sumus nos, quibus non terrenas la-
biles divitias, sed inexhaustos, aeternum mansuros 
bonitatis et misericordiae suae thesauros rex regum, 
dominus dominantium ita dispensandos commisit, 
ut et ipsi, dum sitierimus, hauriamus aquas de fon-
tibus Salvatoris ! Duplici certe damnatione digni es-
semus, si, aliis media salutis adferre vocati, ipsi eis 
spretis, in via peccatorum incederemus, tristique 
hac soccordia, dicente s. Augustino, „ipsa medica-
menta converteremus in vulnera, inde habituri ju-
dicium, unde poteramus habere remedium ;" judicium 
autem eo districtius, quod, perversos vitae talis fru-
ctus oculis fidelium nostrorum celare non valentes, 
ipsis quoque sacra expiationis et sanctificationis re-
media uegligendi ansam praeberemus, merito igitur 
vae illud nobis intentari sentientes, quod in scribas 
et pharisaeos hypocritas iaciens divinus Salvator 
exclamavit: „Vae vobis . . . quia clauditis x-egnum 
coelorum ante homines; vos enim non intratis, nec 
introeuntes sinitis intrare." ') 

Quaeramus Dominum in s. missae sacrificio. 
— Nulla dies transeat, quin ad „pretiosum et ad-
mirandum convivium, salutiferum et omni suavitate 
repletum,"2) ad opiparas agni coelestis epulas ad-
mitti optemus, ut refecti angelorum pane intimius 
Domino iungamur, fortius resistamus diabolo et 

tentationibus eius, felicius operemur unionem gregis 
nostri cum Deo salutari suo. Ubi enim Deum, pa-
trem misericordiarum, ditiorem in effundendis super 
nos, et pro, quibus oraverimus, gratiarum suarum 
thesauris deprehendemus, quam dum crucis sacrifi-
cium itérantes, Unigenitum ejus filium ceu hostiam 
placandae irae suae peccatis nostris provocatae 
corde contrito obtulerimus '? Multa a Domino bona 
nos sacerdotes, pluraque prae ceteris mortalibus 
recepimus, recipimus quotidie; de manibus igitur 
nostris ascendat quotidie eucharistieum donum ad 
reddendas Domino gratias humili corde oblatum. 
Praelia Domini praeliari vocatisgravia instant bella; 
potentes, novique in dies contra nos insurgunt ini-
mici ; adversarii regni Dei consilia sua maturant in 
peruiciem Ecclesiae eft'ectui danda: coelestem igitur 
precibus nostris virtutem conciliaturi, comité san-
ctissimo sacrificio supplices ad Dominum tollamus 
manus, ut „dextera sua tegat nos et in brachio san-
cto suo defendat nos;" ') ut roborati virtute ex alto 
victoriam regno Dei asseramus, exsultabundique 
laudis sacrificia Domino, qui potens in nobis fuit, 
offerre valeamus. 

Quaeramus Dominum in oratione. — Mediato-
res inter Deum et homines constituti et in sanctu-
ario Domini locati sumus, ut, iubente apostolo, „sine 
intermissione orantes et in omnibus gratias agen-
tes," l) misericordias Domini nobis, populoque gra-
tiarum indigo, salutis cupido, conciliemus. Quae, 
quantaque sacerdos Domino suo dicenda, quanta ab 
eo supplicanda habet! Veritates aeternas et rnagni-
fica Dei opera, virtutem et gloriaru omnipotentis, 
voluntatem eius et mandata, iram judicis, misericor-
diam patris annunciaturus, nec bene, nec "digne, nec 
efficaciter sacripraeconismunere fungeretur, ni gra-
tiam, quae mentem eius illuminet, cor et labia mun-
det, verba foecundet, a pâtre luminum continua pia 
precatione imploraret, dicere non cessans: „Domine 

') Matth. XXIII. 13. 
2) S. Thom. Aqu. in opusc. 57. 

a) Sap. V. 17. 
4) I. ad Thess. V . 17. 99 
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labia mea aperies et os meurn annunciabit laudem 
tuara ;" 5) „servus tuus sum ego. da mihi intellectual, 
ut sciam testimonia tua."6) — Nonnisi frequenti 
oratione iunctus Domino sacerdos noscet suavitatem 
intimi cum Deo consortii et multiplicem consolatio-
nem exinde in animam promanantem. seiet, quam 
dulcis sit Jesus quaerentibus eum, et, quod ipse ex-
pertus est, verbis ad ilammam divini amoris accen-
sis commendando. fideli populo non suadebit solum, 
sed et persuadebit: „Jesum ardenter quaerite, quae-
rendo inardescite ;" ") „gustate et videte. quoniam 
suavis est Dominus, beatus vir. qui sperat in eo." 8) 

Dum graves exsequendo sacro muneri difficul-
tates obstant, feroces^adversarii in Ecclesiam, insti-
tuta eius et ministros furunt. solers ministerium suo 
f'rustratur successu, boni deficiunt. mali non emen-
dantur: nemo erit, nisi Dominus fortis et, potens, 
coram quo prostratus sacerdos amaritudinem animae 
suae cum certa spe obtinendae consolationis eft'undere 
et dicere possit: „exquisivi Dominum, et exaudivit 
me, et ex omnibus tribulationibus meis eripuit me."9) 

Dum laetos carpit pastoralium suorum laborum 
fruetus, dum iuventutem cura sua in meliorem ge-
nerationem succrescere videt, dum animam a percli-
tione salvare, peccata praevenire. gravia scandala 
tollere, afflictos consolari. pacemdiscordibns reddere 
successit : quam dulce erit Dominum in oratione 
exquirei'e et inter pia exsultantisanimi suspiria gra-
tias ei reddere dicendo: „Magnificat anima mea Do-
minum, . . . quia respexit humilitatem" famuli sui. 
„fecit mihi magna Dominus, qui potens est et san-
ctum nomen ejus."10) 

Quia vero in his consistit, his absolvitur omnis 
vita sacerdotalis, proin sacerdos merito sine inter-
missione orandum habet: grati reverebimur, et qui-
dem non aífectu solum, sed facto etiam ac observan-
tia, piam matris Ecclesiae sollicitudúiein. qua pro 
nobis, praeter consuetas populäres precationes. pe-
culiares insuper in horis canonicis pro qnovis diei 
tempore preces, meditationes. vitae beatorum Dei 
sei vorum considerationes, s. scripturarum et patrum 
lectiones praescripsit, ut, praeter insitum cordi inti-
mioris cum fonte gratiarum consortii desiderium. 
positivo quoque Ecclesiae praeeepto obligaretur sa-

•r>) Psalm. L. 17. 
«) Psalm. CXVIII. 125. 
7) Hymn. Eccl. 
s) Psalm. XXXIII. 9. 
») Psalm. XXXIII. 5. 
,0) Luc. I. 46. 99. 

oerdos. orando, contemplando. laudando, deprecando 
quaerere Dominum, incessanter haurire lumen, ro-
bur et solamen. . 

Quaeramus Dominum in nostri abnegatione. 
— Si enim christiani hominis vita in terris, teste 
aeternae veritatis voce, magnam partem in sui ab-
negatione consistit, vita anteni sacerdotis speculum 
sit. oportet, fidelium : nemo studiosius sacerdote Do-
minum. proeul a mundi deliciis, ipsoque hominum 
consortio in deserto ieiunantem et inter dulcia sacrae 
solitudinis gaudia coelestibus nonnisi occupatum 
exquiret, ut, quod magister fecerat, ipse quoque in 
vitae suae spirituális profectum facere adnitatur. 
Quod ni fieret, merito vereremur. ne in quotidiano 
cum fidelibus et saeculi vi ris commercio, quod ipsa 
ministerii nostri ratio exposcit, nos plus perdamus 
ac ipsi lucrentur, nec tam ipsi nostro exemplo Deo 
jungantur, quam potius nos ipsorum consuetudine 
mundo maneipemur. Audiamus igitur providarn s. 
matris Ecclesiae vocem. qua nos non solum statis 
temporibus ab hominum conversatione longius, ple-
niusque seiunetos spiritualibus refici vult exercitiis, 
sed et inter quotidianas vitae pastoralis curas ad 
sacrae solitudinis solatia et charismata iterum ite-
rumque, etiainsi pro paucis liorae momentis. confu-
gere optat, ut e mundo secedentes eo certius inve-
niamus Dominum, sacroque eius alloquio recreati, 
ad graves muneris labores felicius exantlandos laeti 
revertamur. 

Quaeramus Dominum in fideli gr ege nobis cre-
dito. — Quî fit. ut miserando sane spectaculo ipsos 
saepe filios, quos Ecclesia genuit, aluit et fovet, in 
sanetam matrem consurgere, doctrinam eius pro-
scindere. sal litis media spernere, ritus et ceremonias 
ludibrio habere, ministros persequi, commoda per-
dere, cum inimicis communem rem facere experia-
murV Aegre nobis persuadebimus, haec passim a 
viris fieri, qui. solidaiu in doctrina religionis insti-
tutionem nacti, vivam aliquando fidem habuerunt. 
Quantum vero responsionis onus nobis ineumberet, 
si animae salutis cupidae et indigentes pabulo aeter-
liarum veritatum, quod vei non vei superficialiter 
praebemus, culpa nostra frustrarentur, hacque ra-
tione non solum suae salutis detrimentum facerent, 
sed et sanctae mat ri suae in festi evaderent, aegre 
sananda vulnera ei infiigentes ! 

Quo certior autem sum, vos haec una mecum 
intime sentire, eo lubentius mihi persuadeo fore, ut 
solida solersque catechetica juventutis institutio in 

I 
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eu net is publicae privataeque instruct ions ac educationis in-
stitutis curae vobis sit quam maxime futura , hebdomadales 
plures horas huic scopo destinatas zelus vester débité ex-
pleat, nec ullus ura quam fidelium vestroruin suam in rebus 
religionis, circa lidei dogmata, ceremonias, festa Ecclesiae, 
s. missae sacrificium ignorantiam excusatione ilia jure excul-
pare possit. Unde nobis nota esse possent, quae numquam 
didicimus, a nemine explicita audiviraus ! 

Quaeramus Dominum pauperem, dira vulnera et pia-
gas passuni in pauperibus, intirmis, calamitate quacumque 
afflictis ; quaeramus euni per earitatem. — Quam pulcra, 
quam niagnitica Dominum quaerendi, Dominum inveniendi 
ratio ! „Deus" enim „Caritas est, et qui in earitate manet, in 
Deo manet et Deus in illo.'-11) Dum igitur vice illius Domini 
fungimur, qui salutis doctrinam mundo annunciavit, illius 
item, qui sacriticio in cruce oblato peccati pretium solvit, 
fungamur vice illius quoque, qui earitate actus clamavit : 
„Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego 
reficiam vos;" 1 2) ut, dum invitati in earitate nostra invene-
rint Dominum, mutuant nobis quoque ilium Dominum in 
ipsis inveniendi copiam dent, qui misericordiae opera fratri-
bu8 afflictis exhibita sibi exhiberi testatur, dicens : „Esurivi 
enim et dedistis mihi manducare. sitivi et dedistis mihi bi-
bere, hospes erara et collegistis me, nndus et operuistis me, 
infirmus et visitastis me, in carcere et venistis ad me. Amen 
dico vobis, quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, 
mihi fecistis. *y i) 

Quaeramus Dominum in pauperibus illis quoque, qui 
miserorum iniserrimi, quia peccatis gravati, gratiae divinae 
expertes sunt ; quaeramus sic, ut pastorali cura et continuis 
laboribus nostris, doctrina, monitis. earitate renascatur Jesus 
in cordibus eorum. lnveniemus, quem quaerimus. Qui enim 
quotidie novum Golgotha in altaribus nostris per nos, sacri-
ficium crucis itérantes, pro redeinptione mundi parari sibi 
vult, — ille inter augelicos hymnos, „Gloria in excelsis'- so-
nuntes lubens continuo uxquiret novum quoque Bethlehem 
in cordibus hucdum peccati squaliore inquinatis, ast sibi lu-
crifactis, ministerio nostro paratum. Oh ! ubi salvandi sunt, 
ibi numquam deerit Dominus, qui venit salvare quod perie-
rat, et, relictis nonagintanovem justis eentesimum errantem 
perquirens, cum peccatoribus manducavit, conversatus est. 

Quaeramus Dominum in sancto cum fratr ibus et com-
ininistris coinmercio, divino eloquio tuti, non frustra nos ma-
gistrum in discipulis suis quaesituros. „Ubi enim duo vel très 
eongregati sunt in nomine meo," dicit divinus Salvator, „ibi 
sum in medio eorum."14) Quam eerta spes inveniendi Jesum 
et fruendi dulcedine consortii eius ! Plures enim nos in eodem 
loco degentes, vel exiguis terrae spatiis ab invicem disiuncti, 
unum magnum ministerium obimus, servientes Domino, ser-
vientes plebi sanctae eius. Eamdem Christi doctrinam sonant 
de sacris suggestibus et in erudiendae adolescentiae scolis 
labia nost ra ; easdem Christi gratias dispensant sacratae 
manus nostrae ; iisdem Christi passionibus solamur morbis, 
pauperie, malis quibusvis vexatos; eodem Christi triumpho 

») I. Joan. IV. 16. 

•2) Matth, XI. 28. 

») Matth. XXV. 34. 99. 

Matth. XVIII. 20. 

excitamus ad quaevis iusta pro coelo audenda fideles ; eam-
dem Christi gloriam quaerimus, eamdem Christi vitam in 
corpore Ecclesiae quo perfectius exhibere simul connitimur ; 
communis hie labor noster est, commune hoc Studium no-
strum. Vere igitur in Christi nomine eongregati semper su-
mus, qui cuncti idem spirantes, idem volentes, idem opéran-
tes earitate Christi invicem iungimur. Congregatis ergo no-
bis in unum, certo teneamus, Christus in medio nostrum est, 
Christus consortium nostrum sanetitieat, Christus sermones 
nostros animat, Christus studia mundat et roborat, commu-
nes sublevat conatus, Christus dulcem reddit convictum et 
sanetis, aeternisque suis salvandi generis humani tinibus 
profiemun. E ja ergo, fratres et tilii dilectissimi ! f ruamur eo, 
qui se tarn benignus offert in sancto et honesto, in jueundo, 
ast omnis humanae labis experte cum fratribus commercio; 
fraternus ainor regnet in cordibus nostris et charismatibus 
suis impleat contubernia omnium nostrum, „evangelisantium 
pacem, evangelisantium bona."15) 

•Sed dum mutua earitate nos invicem complectimur, et 
qua preeibus, qua aliis humanitatis et benevolentiae obse-
quiis sublevamus, sie vero Deum, qui Caritas est, in nobis et 
inter nos viventem exquirimus : non negligamus eumdem 
Dominum in illo etiam pio reverentiae et filialis dilectionis 
affectu exquirere, in quo, ceu vicario suo, singulari plane 
ratione Ecclesiae suae adesse, huius regimen gerere, unita-
tem et firmitatem servare, tueri, salutem et gloriam procu-
rare voluit. Dira, quam patitur, persecutio, erepta eidem 
sacrilegis manibus temporalia tinium Ecclesiae procurando-
rnm media, quotidianaeque, quibus premitur, angustiae, sin-
gularem illam rationem indicant, qua, praeter ordinaria pie-
tatis, fidelitatisque obsequia numquam non exhibenda, eari-
tatem nostram his recte temporibus erga eum testari debe-
mus, ut temporalia nostra tideliumque nostrorum ope adjutus 
spiritualibus Ecclesiae commodis inoffenso calle providere 
possit. 

Domine ! vidimus vias, quibus te quaerere, quaesitum 
invenire possimus. Et hucdum in eis incessit sacra haec sa-
cerdotalis tribus, cui me indignum praefecisti. Incedet ab-
hinc una mecum eo alacriori animo, quod sciat, „nemini prae-
sumendum esse," uti s. Leo magnus dicit, „quod totum, quod 
quaerit, invenerit, ne desinat propinguare, qui cessarit acce-
dere."16) Incedet, ut te eonsequatur, te potiatur, in te vivat, 
te fruatur, te beetur. Quid sine te, Deo et Domino suo, foret 
servus tuus sacerdos ? quid pro sua et suorum salute sine te, 
gratiarum fonte, operari posset ? quid sine te in duplici illa 
vita valeret, in quarum una tuo adjutorio, in quarum altera 
tua gloria carere non potest ; „duas enim vitas" dicente s. 
Augustino „sibi divinitus praedicatas et commendatas novit 
Ecclesia, quarum una est . . . . in labore, altera in requie ; 
una cum hoste pugnat, altera sine hoste regna t . " 1 ' ) T u igi-
tur, Domine ! da virtutem ex alto ; perfice gressus quaeren-
tium te, gressus nostros, in semitis tuis, ut, quem quaerit 
anima nostra, te inveniat in theusaris salvificae fidei, in po-
tenti adjutorio tuo, in infinita misericordia tua jam hic in 

>») Rom. X. 15. 
'«) Serm. 11. de Pass. — Tract. 124. in Isai. 
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terris, te olim iuveniat in coelesti gloria, teque fruatur in 
aeternum. Amen. 

Datum Coloczae, die capessitae sedis arclii-episcopalis 
quarta junii ; anno Domini millésime octingentesimo sexa-
gesimo septimo. 

Ludocicus in. p. 
arclii-episcopus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Vallás és közoktatási magyar miniszterem előterjesztése folytán a 

székesfehérvári káptalannál P a u e r János ezimzetes püspök s budai 
fó'esperesnek az énoklö-kanonokságra, — M á j e r József idősb mesterka-
nonoknak az őrkanonokságra,— és V e n o s z Imre ifjabb mesterkanonok-
nak a székesegyházi főesperességre leendő fokozatos előléptotését jóváha-
hagyom, — s az ezáltal üresedésbe jött liárom kanonokságot pedig, neve-
zetesen a budai főesperességgel egybekötött kanonoki széket R a d n i c h 
Imre érd emesitett alesperesnek, ercsi plébánosnak,a szentszéki ülnöknek-
— az idősb mesterkanonokságot G ó z o n y György alesperesnek, zsám-
béki plébánosnak, a szentszéki ülnöknek, — és az ifjabb inesterkanonok, 
ságot M a t u s k a János tiszteletbeli kanonoknak s püspöki lyceumi ta-
nárnak ezennel adományozom. — Kelt Schönbrunnban, 1867. jun. 27-én. 
Ferencz József, s. k. B. Eötvös József, s. k. 

PÉCS-MEGYÉBŐL, jul. 20-án. Mi lehet oka ama rop-
pant zajnak, mely a IX. Pius ö szentsége és I. Ferencz Jó-
zsef apostoli királyunk által 1855 ben kötött ünnepélyes 
egyesség, a concordatum miatt hazánk határain kivül és be-
lül oly nagy szenvedélylyel üttetik? A bécsi doctorok békók-
ról beszélnek, melyekbe a concordatum a népet verte, és a 
közeikilátásba helyezett ministeri tárcza elfogadását annak 
eltörléséhez kötik. A mi Bernáth Zsigmondunk pedig „hogy 
az országgyűlés szünetelését a m.ministerium felhasználhassa, 
azon tárgyakra nézve, melyeket az úgynevezett (bizony csak 
úgynevezett !) közvélemény szintén óhajt, minél előbb életbe 
léptetve látni," a többi közt tisztelettel bátorkodik felszólí-
tani a magy. kir. vallás-és oktatási ministeriumot : „Terjesz-
szen a ház eleibe törvényjavaslatot, mely a sajnos emlékű 
korlátlan kormány által elfogadott, és ugy a magyar koro-
názott királynak nyolezszázadot haladó egyházi apostoli 
hatóságát, mint hazánk minden hitágazatu polgárainak jo-
gait megsemmisitő concordatum minden hatását és következ-
ményeit végkép megszüntesse és alkotmányunkat bár-
mely idegen hatalomnak államügyeinkbe avatkozásától biz-
tosítsa." . 

Ha fölemelt keresztény lélekkel Európa jelen viszo-
nyain és törekvésein végig tekintünk, és különösen a népek 
vezetésére és földi ügyeik elintézésére hivatott egyesek fö-
lött, hit s erkölcsi tekintetben, egy általános szemlét tartunk : 
lehetetlen szivünk mélyéből a keserű fájdalom és komolyr 

aggodalom érzetével fel nem sóhajtanunk : „Uram mçnts meg 
minket, mert elveszünk" ! A páholyok a hit és jó erkölcsök 
ellen eddigelé csak titokban űzhették ördögi mesterségöket ; 
most azonban már elég érettnek, jobban mondva elérettnek 
tartják a világot arra, hogy az emberi kebel legdrágább 
kincsének elrablására a legszentebb érzelmek ellen nyilt 
harezban lépjenek föl, — és elég ostobának arra, hogy leg-
égbekiáltóbb hazudságaik minden ellenmondás nélkül az 
emberek előtt hitelre találnak. Hogy az első és legerősebb 
támadások egyházunkat, mint a hit és jó erkölcsök 18 szá-
zados hü és éber őrét érik, igen természetes, mert csak er-

ről mondatott : et portae inferi non praevalebunt adversus 
eam. Ha az isteni mii fölött a pokol győzelme biztosítva van, 
az emberi müvek szétbontására erő nem kívántatik, ezek ön-
magok bomlanak szét, 

Ezen ultramontán nyilatkozatok alaposságának bebi-
zonyítására — ha tárgyamtól messze eltérni akarnék — az 
adatok egész sorát idézhetném az utóbbi évek történetéből ; 
de ehelyütt legyen most elég csak abbeli szilárd meggyő-
ződésemet nyilvánítani és alább indokolni, hogy a concorda-
tum ellen indított harez is egyike ama kőmivesi nyílt törek-
véseknek, mely'ek közvetlenül a kath. egyház gyengítésére, 
jogaink csorbítására, közvetve pedig a hit kiküszöbölésére 
és az erkölcsök bemételyezésére irányulnak; vivatik légyen 
e harcz akár dr. Herbst zászlója alatt a bécsi reichsrathban, 
akár vivassék egykoron Bernáth Zs. vezetése mellett a ma-
gyar honatyák pesti gyűlésén. ,,Ut tides, pietas, et omnis 
recti honestique vigor in Austriae imperio conservetur et au-
gescat" volt a főczél a két magas szerződő fél előtt. Ez az, 
mitől a páholyok leginkább irtóznak! „Religio catholica 
apostolica Romana in toto Austriae imperio et singulis, qui-
bus constituitur ditionibus, sarta tecta conservabitur semper 
cum iis iuribus et praerogativis, quibus frui debet ex Dei or-
dinatione et canonicis sanctionibus" sorok képezik a concor-
datum I. czikkét, mi hogy bizonyos bécsi és pesti uraknak 
nincs inyökre, csak fönnebbi állításainkat igazolja. 

Mielőtt a kérdéses okmány körüli eszméinket tovább 
füznök, álljon itt rövid vázlatos kivonatban az egész concor-
datum. A II. III. és IV. czikkben a placetum regium eltöröl-
tetik, a pápának a püspökkel és ezeknek saját alattvalóikkal 
egyházi és lelki dolgokban a közlekedés, és a sz. canonok ér-
telmében intézkedés szabadnak nyilvánittatik. Az V. kath. 
iskolákban a kath. ifjúság neveltetése a kath. egyház felügye-
lete alá helyeztetik. VI. A kath. hittanárok és hitelemzők 
működése püspöki küldetéstől tétetik függővé. VII. Kath. 
gymnasiumokban és középiskolákban csak kath. férfiak ne-
vezhetők tanárokká, és az oktatásnak keresztény elvek sze-
rint kel történnie. VIII. A kath. elemi iskolákban a tanítók egy-
házi felügyelet alatt állanak és a megyei tanfelügyelőt ő fölsége 
nevezi ki. IX. A vallás és erkölcsellenes könyveket a püspökök 
megcensurázhatják,miben a kormány nekik segédkezet igér.X. 
Az egyházi ügyekben általán, különösen pedig az eljegyzé-
sek és a házasság szentségére nézve az egyház ismertetik el 
illetékes b.róságnak, civilibus tantum matrimonii effectibus 
ad iudicem saecularem remissis. XI. A főpásztorok vétkező 
alattvalóikat a canonok értelmében megfenyíthetik. XI I. A 
kegyúri jogról általán az egyházi, különösen azonban a vi-
lági kegyuraság successiójáról a világi hatóság intézkedik. 
XIII. A clerus tisztán civil ügyei a világi hatósághoz tartoz-
nak : mely (XIV.) a püspök értesítése mellett a polgári vét-
ségek felett is itél. XV. A templomok mentessége (immuni-
tás) fen tar ta tik. XVI. O felsége az egyházi személyeket és 
dolgokat, minden jogtalan megtámadás ellen védeni igéri, és 
hatóságai részéről az egyháziak iránt tiszteletet parancsol. 
XVII. A megyei papneveldék püspöki joghatóság alá tartoz-
nak ; a pályavégzett növendékpapok bármely tanszékért fo-
lyamodhatnak. XVIII. 0 szentsége tekintettel a hivők lelki 
szükségeire ő felsége kormányával egvetértőleg u j megyéket 
alapithat. XIX. 0 fölsége a püspökök kinevezésénél az egy-
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házi tartományi (comprovincialis) föpásztorok tanácsával él. 
XX. A kinevezett főpapok ő fölsége előtt hűségi esküt tesznek. 
Az egyháziak saját vagyonaikkal a canonok értelmében ha-
láluk utánra is rendelkezhetnek. XXII. A székesegyházak-
nál az első méltóságot ő szentsége, a többit ő felsége adomá-
nyozza, érdem és képesség szerint. XXIII. A székesegyházak-
nál poenit.és theol. kanonokok alkalmaztatnak XXIV. A ki-
sebb egyházi javadalmakra pályázat utján történik a kineve-
zés; az egyházi kegyuraság alá tartozókra a kegyúr a püs-
pök által kijelölt három közöl egyet választ. XXV. A vallás 
és tanügyi alap javadalmaira ő fölsége nevez a püspöki há-
romas kijelölés folytán. XXVI. A szegény kegyuratlan plé-
bániai javadalmak megjavítása igértetik. XXVII. A kisebb 
és nagyobb javadalmakra kinevezettek a földiek kezelését 
csak a eanoni beigtatás (canonica institutio,) erejénél fogva 
nyerhetik el. XXVIII. A szerzetes rendek magány alkotmá-
nya az egyház törvényei értelmében biztosíttatik, s a főpász-
toroknak megengedtetik, hogy a fejedelmi kormánynyal 
egyetértőleg megyéikbe szerzeteseket hozhassanak be. XXIX. 
Az egyház birtokjoga mind a jelenre, mind a jövőre sértet-
lennek nyilvánittatik ; amiért is az egyházi alapítványokra 
nézve ö szentsége beleegyezése nélkül semmi változás nem 
történhetik. XXX. O szentsége és ö felsége, különös bele-
egyezése nélkül az egyházi javak sem el nem adathatnak, 
sem tetemesb adóssággal nem terheltethetnek. XXXI. A val-
lásalap javadalmai az egyház tulajdonát képezvén, az 
egyház nevében és püspöki felügyelet alatt azon mód-
szerint kezeltetnek, amint erre nézve a két szerződő fél 
között egyesség jön létre. Jövedelmei egyházi czélokra 
fordíttatnak. A hiányokat ö felsége fedezi. A tanügyi 
alap jövedelmei hasonlóképen egyedül a kath. tanügy elö-
mozditására és az alapítók szándéka szerint használtathat-
nak föl. XXXII. Az üresedésben levő javadalmak gyümöl-
csei az eddigi szokás szerint a vallásalapba folynak be, mely-
nek ö fölsége mindazon magyarországi megürült püspöksé-
gek és apátságok jövedelmeit is átengedi, melyeket elődjei 
századokon keresztül békében élveztek. XXXIII. A tized-
kárpótlás biztosíttatik. XXXIV. Minden egyéb, mi az egy-
házi személyeket és dolgokat illetőleg a jelen egyességben 
meg nem ériutetett, az egyház tana és az apostoli szentszék 
által helybenhagyott fegyelmi törvények szerint fog elintéz-
tetni. XXXV. A jelen ünnepélyes egyesség által mindazon 
törvények és rendeletek, melyek ezzel netán ellenkeznének, 
érvényen kivül helyeztetnek, és maga az egyesség, mint az 
állam törvénye, az ö fölsége jogara alatt álló minden ország-
ban érvényesnek nyilvánittatik, melynek pontos megtartá-
sára a szerződő felek mind önmagokat, mind utódjaikat üu-
uepélyesen kötelezik. XXXVI. Az egyesség hitelesítésére 
az aláírás napjától számítva két hónapi időköz engedtetik. 
Kelt Bécsben 1855. aug. 18-án. 

Ennyiből áll a concordatum, mely sokak előtt oly ször-
nyű lapis offensionissá és petra scandalivá lett. Már most mél-
tóztassék ezen okmányt összevetni akár dr. Mühlfeld jul. 10-i 
nyilatkozatával, akár Bernáth Zsigmond jun. 22-i inditvá-
nyávál,és a párhuzamból tessék elfogulatlan Ítéletet hozni fö-
löttünk. Hol van ama pont a 36 közöl, mely a népet oly ne-
héz békókba verte, melyeknek megoldása már égető szük-
séggé vált? Pedig a doctor ur ez állítását nem is tartja szük-

ségesnek terjedelmesebben indokolni. Jelöltessék ki nekünk 
a 36 közöl ama czikk, mely a magyar koronázott királynak 
nyolczszázadot haladó egyházi apostoli hatóságát megsem-
misíti. Tán a II. czikk az, mondják többen — mely a place-
tum regiumot eltörli, és egyházi s lelki ügyekben a közleke-
dést Romával szabadnak nyivánitja ? 

Uraim ! ezen állitás amily nevetséges, ép oly oktalan 
is egyszersmind. Ki adta a magyar királyoknak az „apostoli" 
czimet és előjogokat ? Nemde a szentszék ? Föl lehet-e tenni 
e szentszékről, mely hit és erkölcs dolgában a legfőbb tekin-
tély a világon, és e fensőbbség teljes öntudatával bir, hogy 
az oly előjogokat osztogatna, melyek a tanuló egyház bár-
mely tagját, legyen ez fejedelem vagy alattvaló — a tanitó 
egyház és ennek legelső tekintélye fölé emelnék, és azok 
alapján taníthatna, parancsolhatna oly ügyekben, melyekre 
nézve a tanulás és engedelmesség az ő kötelessége ? Legalább 
a józan ész törvényei szerint az ily föltevés nevetségesnek 
tűnik elő. A fegyelmi rendeletekre nézve is a királyi place-
tum apostoliságát csak az vitathatja, ki sem a pápa és a kath. 
fejedelem közötti kölcsönös viszonyról, sem az apostoli előjo-
gokról tiszta fogalommal nem bir. Roma isteni tanai tisztasá-
gának tudatában a fejedelmek placetálási önkényes eljárásait 
fájdalommal tűrte mindig : de épen azért, mert tűrte, apos-
toli előjoggal, ama sérelmes eljárásokat senki fiánál ki nem 
tüntethette. 0 felsége pedig épen az által, hogy a királyi pla-
cetumot eltörülte, apostoli szellemének egyik legfényesebb 
tanúságát adta, és tettleg igazolta, hogy az apostoli hatóságá-
nak határait néhány elődjénél jobban felismerte. A placetálás 
mesterségének gyakorlatát a fejedelem apostoli cziméböl vagy 
előjogaiból épen ugy nem lehet leszármaztatni nálunk, mint 
nem lehet más országokban, hol az apostoliságnak hire sincs. 
Honi^törvényeink mellőzésével történt egykori tettleges beho-
zatalának indokait itt bővebben fejtegetni, semczél, sem kor-
szerűnek nem találom.Ujabb életbeléptetése mellett csak azok 
szónokolhatnak,kik telve egyházunk iránti gyűlölettel,ezt min-
denben az állam nyomorult szolgájává akarnák lealacsonyí-
tani, hogy annál könnyebben hozzáférhessenek és nyakát 
szeghessék. Renan könyveinek és más hozzá hasonlóknak 
nyitva áll az ut hazánkban, Kossuth izgató levele szabadon 
bejárhatta az országot, csak a romai pápa iratait kell feltar-
tóztatni ; az angol biblia-társulatok, a Gusztáv-Adolf-egylet és 
a kömives mesterek szabadon érintkezhetnek híveikkel, csak 
a katholikusoknak legyen megtiltva, még a lelkiekben is, a 
közlekedés a férfiúval, kit ők ugyancsak a lelkiekben fejedel-
möknek és atyjoknak ismernek. Ez aztán a vallásnak igazi 
szabad gyakorlata, az úgynevezett vallásszabadság ! 

Szívesen folytatnám a vitát e téren tovább is ponton-
kint, de őszintén meg kell vallanom, hogy vitatkozásom 
alapjául egyetlen egyet sem tudtam találni a 36 pont között, 
mely az én felfogásom szerint a magyar koronázott királynak 
nyolczszázadot haladó egyházi apostoli hatóságát megsemmi-
sítette volna. Ugyanazért türelemmel vagyok kénytelen be-
várni az időt, midőn majd B. Zs. ur hangzatos indítványát 
bővebben indokolni fogja. 

Nem kevésbbé áll meg az ember esze a kemény indít-
vány második részénél, melyben t. i. az ártatlan concordatum 
arról vádoltatik, hogy az hazánk minden (olvasd minden) 
liitágazatu polgárainak jogait semmisítette meg. Hol van ez 
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megírva B. Zs. ur indítványán kivül ? A coneordatumban mi 
ennek nyomára sem akadtunk, itt más hitágazatu polgárok-
ról egy árva szóval sem tétetik emlités. Vagy a mi jogaink 
biztosítása már ipso facto más vallásfelekezetüek jogainak 
megsemmisítése ? Ez állítást a mindennapi tapasztalás czá-
folja meg. A jogok, melyek a coneordatumban katholikusok 
javára biztosittatnak, nem ujak, azok mind egytől egyig 
régibb törvényeinkben gyökereznek ; és olyanok, hogy mel-
lettök a sokak által fönuenhirdetett vallásszabadság is töké-
letesen megfér, csak a dolgot a jog és igazság rovására túl 
ne hajtsuk, az egyenlőség és viszonosság örve alatt a com-
munismusba át ne csapjunk, legyünk egymás iránt igazsá-
gosak és méltányosak, ha szabadelvű nemzet lenni akarunk ! 
mert Dupanloup szavai szerint is „csak azok a valódi sza-
badelvűek, kik elleneiktől nem tagadják meg az igazságos-
ságot és méltányosságot, melyet azok maguk részére köve-
telnek." (II. egyet, catli. congr.) 

Ha tehát a coucordatumban sem a niagy. király apos-
toli hatóságának, sem a más vallásúak jogainak megsemmi-
sítése nem foglaltatik : mi fogja igazolni B. Zs. ur indítvá-
nyát ? Ő tudhatja, de kívüle nehezen más valaki. En részem-
ről a dolognak más magyarázatot adni nem tudok, mint mit 
soraim elején nyilvánítottam, és e meggyőződésemben mara-
dok mindaddig, mig az ellenkezőről alapos érvekkel meg nem 
czáfol tatom. 

Egyébiránt akár B. Zs. ur módja szerint, akár más 
alakban történjék a concordatum megtámadása az ellentábor 
részéről, ezt megértem, és érti velem mindenki, ki a'nevezett 
okmányt csak futólag is áttekinti. Ha a concordatum az 
1790. franczia „constitutio civilis cleri" modorában volna 
szerkesztve, bizonyára ez lenne a Bachrendszerböl fenma-
radt egyedüli kedves emlék, mely száj hőseink részéről a leg-
nagyobb dicséretekkel halmoztatnék el. Kevesbbé tudjuk 
azonban felfogni, hogy mikint rohanhatnak tüzzel-vassal a 
concordatumnak saját hitsorsosink, sőt néhányan az egyházi 
rendből is. Megkísértjük e talány megfejtését adni egy rövid 
történet elbeszélése által. 

Az 1861. országgyűlésen a recriminátiók özönében egy 
kath. képviselő beszédében a többi közt e kérdést intézte 
magához : „Mit nyert a kath. egyház?" (már t. i. a 12 sa-
nyarú évek alatt.) „Ott a concordatum," volt rá a gunyoros 
válasz. A hazamenöt egy másik képviselőtársa kérdezte, ha 
váljon olvasta-e a coneordatumot ? Szónokunk nem-mel te-
lelt. Ime hát olvassa, ha már ítéletet akar felette mondani. 0 
bizony nem olvassa el, mert nem tartja érdemesnek egy oly 
okmány elolvasását, mely a Bachrendszer szüleménye. Ez 
aztán valóban argumentatio volt ad captum ! 

Kegyelettel viseltetik e sorok irója is a magyar alkot-
mány iránt, mely Isten és a bold. sz. Szűz különös pártfo-
gása mellett minden rokonfajtól elszigetelt nemzetünk lételét 
a viszontagságok ezer nemei között is a jelen napig biztosí-
totta; de másrészt undorral tud csak gondolni is azok eljárá-
sára, kik a hazafiság, szabadelvüség és mit tudom, még mi-
féle divatos eszmék zászlaja, illetőleg köpenye alatt küzdve, 
mig egyrészről alkotmányunk bástyáihoz egy szalmaszállal 
sem járulnak, addig másrészről legszentebb érdekeinknek 
hátat forditanak, csakhogy a népszerűség imádott babérjait 

elnyerhessék, vagy ha már elnyerték, valaki le ne tépje ha-
lántékaikról. 

Tagadhatlan tény, hogy a concordatum ugy, amint van, 
a katholikusok javára van, és épen azon érdekeink lőnek 
általa biztosítva, melyek a közeljövőben valószínűleg a leg-
erősebb megtámadtatásoknak lesznek kitéve. Miért kiáltoz-
zunk tehát mi is kigyót-békát ellene, csak azért, hogy más 
elöcsahosok uszályhordozói, visszhangoztatói lehessünk? A 
concordatum főbűne, hogy „a sajnoséin lékü, korlátlan kor-
mány" idejében jött létre. De ha meggondoljuk, hogy a con-
cordatum, mint ilyen, minden kormányformán kivül áll, és 
épen azon szerződő felek által köttetett, kik ilynemű egyez-
ség létrehozására egyedül illetékesek: nincs okunk a capitu-
latióra ellenfeleink nagy lármája előtt, mert biztos alapunk 
van, melyről igazainkat nyílt sisakkal védelmezhetjük. Ő 
szentsége azelőtt sem bocsátkozott soha közvetlen alkudo-
zásba sem a magyar országgyűléssel, sem más államok parla-
mentjeivel, hanem mint fejedelem fejedelmekkel, az országok 
fejeivel érintkezett,kiknek természetesen az egyezkedések al-
kalmával népeik szokásaira és törvényeire mindannyiszor 
tekintettel kellett lenniök, valahányszor az egyezkedési pon-
tok eme szokásokat és törvényeket érintették. Hogy ö fel-
sége 1855-ben formaszerint volt-e tekintettel a magyar ősi 
alkotmányra, nem tudom, nem is kutatom ; de hogy a con-
cordatumnak egyetlen egy pontja sincs, mely alkotmányunk-
kal és honi törvényeinkkel ellenkeznék, az elfogulatlan 
elmék előtt kétséget nem szenved. Tehát ugy látszik nekem, 
hogy ő t'ölsége a concordatum kötésekor tettleg tekintettel 
volt a magyar alkotmányra és törvényekre. 

Ha pedig a concordatum által sem alkotmány- sem 
törvénysértés nem követtetett el, ha a fiúi kegyeletet, mely-
lyel az egyedül illetékes magas szerződő felek, ö szentsége 
és ő fölsége, most már koronázott királyunk iránt egyaránt 
tartozunk,megsérteni nem akarjuk : a nevezett ünnepélyesen 
szentesitett okmányt a jelenre és jövőre érvényesnek kell 
elismernünk ; amennyiben tárgya tisztán vallási belügyeink 
körül forog, az országgyűlésnek hozzá semmi köze ; amennyi-
ben pedig polgári életünket is érintené, nem marad egyéb 
hátra, mint hogy az, mint régibb törvényeink megújítása és 
pontos körülírása, törvényhozásunk másik fele által is egyes 
kifejezések alkotmányositása mellett a maga utján és mód-
jával elfogadtatván, egyszerűen beczikkelyeztessék. 

Bencze. 

KOMA, jul. 23. Ma tartatott itt ünnepélyes gyászmise, 
Miksa meggyilkolt mexikói császárért a deli' anima czimü 
német szentegyházban.1) Celebrált monsignore Franchi, mel-
lette tisztkedtek Mérode és Nardi. Jelen volt Hübner austriai 
követen kivül, számos képviselője a diplomatiai karnak. A 
templom közepén fényes ravatal állott, négy családi czimerrel 
ékítve, a falak bársony gyászlepellel húzattak be A karzenét 
Alari vezette. A jelenvolt nagy közönségen meglátszott a 
részvét őszinte érzete a nagyszivü jeles fejedeleni iránt. Ki-
tűnik ez a kirakatok előtt megálló tömeg kifejezéséből, mikor 
folyvást hallani a Juarez, igazán vadállati fényképére ilyen 

') A szentatya a Sixtinában tartatott gyászmisét, melyen ö is jelen 
volt. — Szerk. 
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kifakadásokat : che bruttezza ! che íuostro! Áhítattal mon-
dám el a nagylelkű fejedelem üdveért a gyászmisét, hiszen ö 
a magyarokat annyira szerette. — Crivelli históriája ez. Az-
előtt plébános volt sopra Minervában, de onnan eltétetett. 
Néhány év előtt barátja Gigli közbenjárása folytán, ki ö 
szentségénél maestro di s. palazzo volt. bejutott az udvarba, 
ahol a censura teendőivel bizatott meg. itt azonban hivatalá-
val visszaélt, több oly iratot, melyek nyilván roszak voltak, 
mint p. o. Andrea bibornok igazolása, átbocsátott, emiatt be-
záratott s várja Ítéletét, Gigli pedig felszólittatott, hogy adja 
be lemondását. — Al Gesű templomban most tartatik cstén-
kint egy óráig tartó beszéd és áldás mint előkészítő ajtatos-
ság szent Ignácz ünnepére. Massaruni a szónok : szép előadás, 
könnyű eszmemenet s érdekes változatok jellemzik. Részéit a 
kísértetekről s mikint kell azokat, szent Ignáczra utalva, 
legyőzni ? Ne panaszkodjanak — úgymond — némelyek, 
hogy nem bírnak megküzdeni a szenvedélyekkel, hanem 
használják fel az eszközöket, miket ajánl az egyház, s akkor 
erősen küzdhetnek meg az üdv elleneivel. A lvtaniát a nép 
felváltva énekelte a papokkal. A szószék, a szentély jobb ol-
dalán felállított puszta állványból áll, melyen majd járkálva, 
majd ülve beszélt a szónok. Az olasznak ez tetszik. 

Igaz, hogy kinevettek bennünket, mert post festa ér-
tünk ide : hanem jól van ez így, mert most ugyan kényelme-
sen látunk mindent, a bérkocsi is olcsóbb, az élet felette ke-
vésbe kerül, a meleg is tűrhető. Ugy hallottam, hogy deli' 
animába többé ne tartsanak a magyar zarándokok, mert az 
kizárólag német intézet. De a collegium Germ. Umgaricum-
ban most van több üresedés, melyek, lia be nem töltetnek 
magyarokkal, a horvátok, kik közöl eddig hárman vannak, 
erősen készülnek azokat elfoglalni. Egyik a „Máriahavi Ne-
felejts" czimü imakönyvet itt horvát nyelvre fordítja. 

Azon ásatások, melyek ö szentsége parancsára minden-
felé történnek, monte di fiori-n szép eredményt mutattak fel, 
ráakadván Mark Aurél szép márvány mellszobrára.mely a Va-
tikánban vörössel bevont állványon áll. Az ásatásuknak nagy-
szerű dogmatikai eredményük van. Mily lélekemelő az, hogy 
az első keresztények, kik imáik ámenére a hóhér bárdcsapá-
sát várhatták, csak ugy folyamodtak a szentekhez, mint mi : 
s mégis némelyek nem szégyenlik ezt újításnak, emberi 
hozzáadásnak, bálványozásnak mondani! Váljon érdemes 
leendett Krisztusnak e földre jönnie, ha a nagy nehezen 
levert pogányság, egy-két század múlva, felülkerekedett 
volna s újszerű bálványimádást támasztott volna ? Igy győzte 
le volna Urunk a világot? Ha Archimedes egy pontot kí-
vánt. én egy kis logikát kivánnék önöktől, s felforgatnék az 
eretnekséget. — A pápa múltkor kikocsizott, mi épen a Titus 
diadalive előtt voltunk, közeledtére porba omoltunk, s élje-
ueinkre áldással felelt. Eleven fejmozgása, tüzes szeme jó 
egészségre mutatnak. Tartsa Isten! Ma láttam a vatikáni 

c o 
könyvtárban az ..Iueft'abilis" vagyis immaculata bulla százra 
menő, különféle nyelven való fordításait. Meglepő a külcsín, 
melyben ki vannak állítva. A genuai rendkívüli filigran-
diszitményei, az angol gazdagsága s mindenik valami eredeti-
sége által tűnik fel, még az irókézi fordítás is. Legszebb 
azonban a lengyel, mely itt bámulat tárgya. Nemcsak a 
főkép gyönyörű, hanem a szöveget kisérő oldalfestmények, 
melyek a lengyelországi királyok s Máriakép rajzolatait 

tárgyazzák, mind rendkívüli finomság és izletesség által 
kivívták az első helyet. A magyar fordítást fájdalommal nél-
külöztük. Ama dicső magyar főpap, ki mindnyájunk büszke-
sége, s kinek holdog kormányzatáért imáinkkal terheljük az 
oltárokat, pajzsára vévén fel az Immaculatát. elég, lia meg-
tudja e hiányt, s meg fogja szüntetni.') Az Emich által a 
pápának küldött „képes krónika" örömmel fogadtatott s szép 
kiállítása által örvendetes véleményt alkotott magyar művé-
szeti állapotaink felől. — Miután Romának egész ujabbkori 
nagysága a pápáktól származik, természetes az őszinte ra-
gaszkodás, melylyel Romának apraja nagyja a, szentséges 
atya iránt viseltetik. Igy van ez Italia más vidékein is: de 
mily iszonyú vad állati dühhel marezongolják a pápát az 
újságírók, s általán a státusimádók, az leírhatatlan. Nincs 
bűn és gyalázat, mit rá nem kennének, ezekhez képest 
Csernátony kis Miska.3) Velenczében meztelen bajazzo gya-
nánt festik a téreken, Anconában pedig sertésen ülve. ocs-
mány környezetben állította elő „La Rana" czimü élczlap.4) 
Azt gondolják az illetők, hogy mihelyt vallástalanná teszik 
Italiát, könnyebben elbánnak a pápai állammal. Ezekután ter-
mészetesnek fogja tartani az olvasó lorettoi imámat : vedd el 
innét oh Isten Szűz Máriának kis lakát, melyben növekedett 
a kis Jézus, s hozd hozzánk, majd megvédjük káromlóid 
ellen.4) —j. 

(JHINA. A két királyanya, kik most a mennyei biro-
dalmat kormányozzák, következő rendeletet tettek közre a 
franczia követség közbenjárására, melyben a Jézus szent 
gyermekségéről nevezett társulatnak legtöbb érdeme vagyon. 

„Lin-che titoknokunk tiszteletteljesen jelentette ne-
künk. hogy a birodalomban a gyermekek befullasztása még 
meg nem szűnt, s kért minket, szüntetnök meg ezt szigorú 
tilalmunkkal. Már Kien-long császár alatt megtiltatott a 
leány-gyermek befullasztása, s azon büntetés szabatott a 
leányfullasztókra, mely szól a figyermekek meggyilkolóira. 
Ez azért tiltatott meg. hogy a gonosz szokás megszűnjék. Em-
iitett titoknokunk azonban tudósít, hogy a gyermekiül lasztá s 
még most is szokásos Canton, Fokién, Tché-Kiang, ( 'hausi stb. 
tartományainkban, s fel lehet tenni, hogy ez a többi tarto-
mányokban is űzetik. E merény zavarja az ég és föld közötti 
összhangzást. os lia szigorúan el nem tiltjuk, hogyan fogjuk 
kikerülhetni a feddést és megmenteni népünket V — Követ-
kezőleg rendeljük minden alkirályainknak, s a tartományok 
kormányzóinak, hogy alárendelt mandarinjaik által tiltsák 
be e szokást. — Azonfölül minden városok igazgatói hívják 
össze a gazdagokat óvodák felállítására, ahol az ily gyer-
mekek tápláltatni fognak. Ennekutána a szegények nem 
fogják mondhatni, hogy szegénység miatt akarják vizbe ful-
lasztani gyermekeiket. — Akik azonban még azután is talál-
tatnának. hogy gyermekeiket vizbe fullaszszák, minden irga-
lom nélkül büntettessenek meg. Tiszteljétek eme rendeletet." 

-') Mi olvastuk már Sire e munkájáról adott franczia és olasz tu-
dósításokat, s ott találtuk, hogy magyar t'orditásban is megvan a bulla. A 
tudósító ezt talán nem vette észre. — Szerk. 

3) A papíron töltik a bosszujokat, miután az élő emberen ki nem 
tölthetik azt. — Szerk. 

4) „A béka." íróik sem lehetnek kevésbé ocsmányak. — Szerk. 
'•) Erős akarat. — Szerk. 
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Lao alkirály ezeket irta az anyakirálynékhoz : „Kong-
tchéon püspök sok kivándorlottat, de különösen sok elhagya-
tott gyermeket mentett meg a haláltól. Gondoltam, hogy fel-
ségeitek szándéka szerint cselekszem, ha az óvodát reá bizom. 
O már emelt ily óvodát, s minden a legjobb rendben megy 
keze alatt. A gyermekek nagy számmal vannak ott, és gon-
dosan ápoltatnak." 

A minister következő tudósítást adott be a birodalom 
két regensnőihez : „Chantong és Tché-ly tartományokból 
most tértem vissza Pekinkbe. Utamban mindenütt sok árvát 
találtam és kivándorlót. Ezek fiaikat az uton eldobják, 
amelyek azután elhagyatottságukban elvesznek. Ezen kö-
nyörülni kell. Fönségeitek már többször megparancsolták, 
hogy minden tartományban óvodák emeltessenek. Parancsaik 
nem hajtattak végre. Csak Lao-tsong és Kong-tchéonban van 
ily óvoda, ahol az árvák jól tartatnak. Kérem felségeiteket, 
hogy az egész birodalomban parancsolják meg az ily óvodák 
felállítását." 

VEGYESEK. 
„Ecclesia Gallica non est amplius gallicana" ; ezt a fran-

czia püspökök sz. Péter centenáriumának alkalmával bebi-
zonyították. Francziaországnak most 88 egyházi megyéje 
van, ezen 88 főpásztorból 73 volt Romában, 15 itthon ma-
radt. Volt ugyanis 3 érsek és bibornok, 10 érsek, 60 püspök. 
Hét érseki tartománynak minden püspökei Romába mentek, 
nyolcz tartományban csak egy püspök maradt meg. Azon 
fölül 20 püspök volt Romában, aki franczia származású, de 
püspöksége a hitetlenek tájain van. — A bibornokok közöl, 
kik jelenleg 54-en vannak, 46-an voltak jelen Romában, t. i. 
28, kik Romában laknak, 10-en Italiából, 3-man Francziaor-
szágbóJ, 2-ten Spanyolországból, 1 Belgiumból, 1 Irlandból. 
Az austriai 3 bibornokból egyik sem volt Romában. (Rau-
scher, Schwarzenberg, Hau lik.) Könnyen érthetni, hogy nem 
mehettek. Szerencsések akik mehettek. 

Kaptuk a kegyes-tanitórend pesti nagygymnasiumában 
mult iskolai félévben járt iijuságnak érdemsorozatát, mely 
szerint a tanuló ifjúság száma 727-et tesz ; ezek közöl 632 
romai katholikus, 9 schismaticus, hat lutheránus, 17 calvi-
nista, 63 zsidó. A zsidóknak tehát nagyobb bizalma volna 
ezen iskolához,mint bármelyik más felekezetnek. Nemzetiségre 
nézve 692 magyar, 22 német. Érettségi vizsgára jelentkezett 
23, kik közöl 5 kitűnőnek találtatott, egy pedig, nem is a 
gymnasiumhoz tartozó, már harmadízben éretlennek tapasz-
taltatott. A tanonczoknak irodalmi pályadíj is tüzetett ki, 
melyek közöl Wächter Károly, daczára hogy a 7-dik osztály-
ban az első rendűek között 25-ik, mégis három dijt nyert. 

Kaptuk a szegedi kath. nagy gymnasium ifjúságának 
folyó év második felére szóló érdemsorozatát. A tanintézet 
a kegyes-tanitó-rend vezetése alatt áll; ifjúsága, nyolcz osz-
tályra elosztva, 746, kik közöl 570 r. katholikus, 5 g. kath., 
85 nem-egyesült görög, 5 ág., 5 helv. vallású, 76 héber; 
nemzetiségre nézve 596 ^magyar, 59 német, 70 szerb, 17 
román, 1 sláv, 3 horvát. Érettségi vizsgát tett 59, kik közöl 
13 kitűnően, 46 pedig egyszerűen érettnek találtatott a fel-
sőbb tanulmányokra. A távozók közöl 16 papi, 26 jogi, 7 
orvosi, 1 mütani pályára lépett. A tanintézetben rendkivüli 
tantárgykint elöadatik a franczia nyelv, műének, és rajz. 

Amint a lapok irják, a pesti ferenczvárosi templom fel-
építésére az önkénytes adakozások örvendetes sikerrel ha-

ladnak. A belga királyné adott' 535 ft., a modenai föherczeg 
100 ft., a veszprémi püspök 207 ft., a pécsi püspök 100 ft., 
Pallavicini grófnő gyűjtött 3310 ft., Bartal György 225 ft., 
Kray Mária bárónő 181 ft., a veszprémi káptalan adott 117 
ft., gr. Zichy Irma, gr Dessewífy Gyula, gr Nádasdy Amalia 
egyenkint 100 ft . ,b. Révay 98 ft., gr. Széchényi Pálné 95 ft., 
Schossberger Regina 40 ft., gr. Apponyi Julia 15 ftot. 

A „Magyarország" egy czikksorozatában érdekes ada-
tokat találunk oly nagyon hátramaradt tanügyi statistikánk 
köréből. Azok itt következnek.— Van jelenleg Magyarorszá-
gon 10 romai kath., a magyar tanulmányi alapból fentarta-
tott férfi-tanitó-képezde, t. i. a beszterczei r. k. egyházme-
gyében Beszterczebányán, a Csanádi Verseczen, az eszter-
gami Nagyszombaton, ugyanabban Pesten ; a győri Győrött, 
ugyanabban Sopronban, a kalocsai Kalocsán, a kassaiban 
Kassán, a nagyváradiban Nagyváradon, szathináriban Szath-
márott. Van továbbá két, a magyar kir. tanulmányi alapból 
fentartott görög kath. hitfelekezetü tanitóképezde, t. i. 1) a 
lugosi és nagyváradi gör. kath. egyházmegyében Nagyvára-
don, 2) az eperjesi és munkácsi gör. kath. egyházmegyében 
Unghvárott. Van továbbá öt rom. kath., az illető érsek vagy 
püspök által fentartott férfitanitó-képezde, t. i. 1) a csanádi 
egyházmegyében Szegeden, az egri Égerben, az esztergami 
Esztergámban, melynél a képző-tanitónak 735 ftnyi évi 
fizetése a tanulmányi alapból fizettetik; és 2) a pécsi egyház-
megyében Pécsett, melynél a középtanitó 735 forintnyi 
fizetése szintén a tanulmányi alapból fizettetik és 3-dik 
a szepesi egyházmegyében Szepesváralján. Van végre Ma-
gyarországon öt nötanitó-képezde, melynek mindegyikéhez 
840 ftnyi összeggel járul a tanulmányi alap ; névszerint, 1) 
az esztergami egyházmegyében Pesten, 2) a győri egyház-
megyében Sopronban, 3) a kassai Kassán 4) a n.-váradi latin 
szertarsásu egyházmegyében Nagyváradon, 5) a szathmári 
egyházmegyében Szathmárott. E kimutatásból kiderül, hogy 
9, t. i. a székesfehérvári, nyitrai, rozsnyói, szombathelyi, 
váczi, veszprémi, a pannonhalmi főapáti rom. kath. és az 
eperjesi és lugosi gör. kath. egyházmegyékben tanitó-ké-
pezde nem létezik. A legutóbbi, t. i. az 1865—66-diki hiva-
talos adatok szerint a két tanfolyamu beszterczebányai férfi-
tanitó-képezdét 46, a verseczi két tanfolyamut 26, az eszter-
gamit 44, a nagyszombatit 55, a pesti két tanfolyamu férfi -
képezdét 52, a győri két tanfolyamut 74, a sopronyit 38, a 
kalocsai két tanfolyamut és pedig csak a másodévi tan-
folyamban 20, a kassai két tanfolyamu férfi-képezdét 30, a 
nagyváradi két tanfolyamu latin szertartású férfitanitó-
képezdét 10 tanuló látogatta; a 2 tanfolyamra az első évi 
tanfolyamban tanuló nem jelentkezett. Az egy évi tanfolyamu 
férfi-tanitóképezdét 71, a két tanfolyamu szathmári férfi-
tanitóképezdét 17, a két tanfolyamu pesti női tanitóképezdét 
66, az unghvári gör. kath. férfi-tanitóképezdét 50, a nagy-
váradi gör. kath. két tanfolyamu férfi-tanitóképezdét 29, az 
egri két tanfolyamu férfi-tanitóképezdét 56, a szegedi két 
tanfolyamu férfi-tanitóképezdet 47, a szepesváraljai két tan-
folyamu férfi-tanitóképezdét 19, a soproni két tanfolyamait 
női tanitóképezdét 8, a kassai két tanfolyam női tanitóképez-
dét 23, a nagyváradi latin szertartású női tanitóképezdét 5, 
végre a szathmári egy tanfolyamu női tanitóképezdét 18, és 
az összes, szorosan véve magyarországi romai és görög kath. 
férfi- és nőtanitóképezdéket 804 tanitó látogatta. 

Ft . Beke Antal, károlyfehérvári hittanár, erdélyi püs-
pöki szentszéki ülnök és jegyző ur által az urnapi nyolczad 
vasárnapján a tövisi templomban mondott egyházi beszéde 
nyomtatásban megjelent. A szónok ur fejtegeti mily örömnek 
ünnepe ez, s niily hálára kötelez ez minket V 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgúczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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A keresztes hadak jelleme és fej-
lődési menete. 

Nem oly távol állunk még ama kortól, mely-
ben a keresztes hadakat csak megemliteni is annyi-
nak tetszett, mint a homályfedte idők vakbuzgósá-
gát és szánandó rajongásait föléleszteni ; midőn né-
melyek gyűlölettel és megvetéssel, mások ismét a 
szánalom érzületével tekintettek vissza a tizenket-
tedik és tizenharmadik század eme nagyszerű nép-
mozgalmára. A közvéleménynek a középkorróli 
kedvezőtlen nyilatkozata, különösen a keresztes ha-
dak századaira vonatkozott. És könnyen is megfog-
ható, hogy a mult század franczia bölcsészete ha-
ragjának egész árját öntötte ki a mozgalomra, mely 
épen azon hatalomtól indult ki, melynek megsem-
misítését czélul tiizte ki magának. Voltaire és ro-
konszellemü társai Franczia- és Angolországban a 
keresztes hadakban a középkor legvastagabb fana-
tismusának kitörését látták, és legfölebb azon egy 
érdemet ismerték el, hogy végre is a középkori szer-
vezet feloszlásához szintén közreműködtek. — Azon-
ban az encyklopoedisták szava elnémult. E század 
kezdetétől fogva egy igazságosabb, részrehajlatla-
nabb itélet jutott lassankint érvényre; és habár a 
régi előitéletek közöl ismét több felelevenittetett és 
a tudomány sziuével felékesittetett : a keresztes ha-
dakróli ama megvető és kíméletlen nyilatkozatok, 
melyek még csak egy század előtt is a napi hang-
hoz tartozóknak tekintettek, többé aligha fognak 
érvényre juthatni, miután Wilken és Michaud kor-
szakét alkotó müvei napvilágot láttak, sőt még pro-
testáns szerzők is egész lelkesültséggel szólottak a 
keresztesek tetteiről. 

Amint valaki a középkorról itél, aszerint fogja 
módosítani a keresztes hadakróli ítéletét is, és mi-
után a középkor becsületének rehabilitatiója meg-
történt, eme hadaknak is elismerés lőn osztályrésze. 

A keresztes hadakban a középkori szellem tetőpont 
ját érte el. Ami a középkort jó vagy rosz irányban 
kitünteti, az a keresztes hadak századaiban tökéle-
tes kinyomatát nyeri. A képzelőtehetség hatalma, a 
komolyan eszmélő ujabb idők ellenébeni eme külö-
nösen jellemző vonása a középkornak, — az egyház 
mindenüvé kiterjedő befolyása, — az élő hit és ál-
dozatkészség egyrészről, a féktelenség és zabolát-
lanság másrészről, — az eszményiek felé törekvés, 
és a valódiság kirivó ellentéte egymás mellett — 

szóval a középkor fény- és árnyoldalai sehol 
jobban nem találnak kifejezést, mint a keresztes ha-
dakban. — De a középkornak nemcsak jelleme, ha-
nem fejlődési menete is leginkább a keresztes ha-
dakban tükröződik vissza. Jobban, mint a középkor 
bármely eseménye, mutatják nekünk a ker. hadak a 
középkori formák lassankinti elhalását, az egyház 
befolyásának fokonkinti hanyatlását, és egy uj, egé-
szen világi gondolkozásmód kifejlődését, mely nem-
zedékről nemzedékre terjedvén, a keresztes hadakon 
is észrevehető, melyek jellemét lassankint megvál-
toztatván, azokat végre egészen világi vállalatojkká 
teszik. A következőkben különösen az utóbbi jelen-
séget akarjuk szemléletünk tárgyává tenni, és a 
keresztes hadak saecularisatioját — hogy korunk 
egy igen kedvencz kifejezésével éljünk — egyes 
adatokkal megvilágítani. 

Ez természetszerűen kétféle módon jelentkezik : 
először, mint a keresztes hadak alakjának, másod-
szor, mint azok eszméjének elvilágiasitásában. A 
kezdet a külső résznek, az alaknak, vagyis a ker. 
hadak vezetésének, szervezetének megváltoztatásá-
val történt. Miután a világi szellem ezen irányban 
győzött, és a keresztesek lelkesedését a világi tör-
vényhozás keretébe beszoritotta volna, kiterjedt 
azok eszméjére, szeliemére is, amennyiben a keresz-
tes hadakat eredeti czéljoktól elvonja, és a szent 
harcznak felajánlott fegyvereket világi uralom és 
bírvágy czéljainak szolgálatába hajtja. Az itt kije-
lölt mozzanatokat az egyes ker. hadak átnézetében, 
és egybehasonlitásában kifejteni megkisértendjük. 
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Az első nagy keresztes háború, minden oldal-
ról tekintve, mint tisztán egyházi, szellemi vállalat 
jelentkezik; egyházi téren létesíttetve, az egyház 
szellemétől áthatva, az egyház által intéztetett is. 
Az államnak nincsen része benne. Mintegy isteni 
ihletéstől áthatva emelkedik fel a nép roppant tö-
mege, a világi hatalomnak nemcsak közbenjárulása 
nélkül, hanem sok helyen avval ellenkezésben is. 
Az egykorú irók csudálkozva jelentik ama hatal-
mas mozgalmat, mely rögtön, minden emberi hoz-
zájárulás nélkül az egész nyugotot megszállotta. 
Ugy tekintették azt, mint csudát, mint közvetlen 
isteni tényt, és mint a bibliai jóslatok teljesedését. 
„Midőn az idő betellett — igy kezdi jelentését a 
Gesta Francorum szerzője — melyről Üdvözítőnk 
szólott, különösen akkor, midőn mondá: aki én utá-
nam akar jönni, az tagadja meg magát, és vegye fel 
keresztjét; akkor nagy mozgalom vonult végig egész 
Gallián." — „A világ teremtése óta — irja Róbert 
szerzetes — a kereszt titka óta nem történt semmi, 
mit e mozgalomhoz hasonlíthatnánk, mely nem em-
berek, hanem Isten müve volt," Nem mutatkozik e 
vállalatokban semmi, mi a világi hadjáratok jelle-
gét viselné magán. A keresztes ugy tekinti magát, 
mint az Isten közvetlen szolgálatába szegődőt „tam-
quam militem Christi." Általános, és mindannyira 
vonatkozó rendeletek, szabályok csak az egyház 
részéről adattak, és ezek az egyesek lelkesedésének, 
és szabadságának még elég tágas tért engednek. 
Szabad, és egy vallásos eszme hatalma által elraga-
dott népmozgalom vonul végig szemeink előtt. Ha-
tározott, a részletekbe bocsátkozó szervezet hiány-
zik. Mindenki maga magáról szorgoskodik; eladja 
házát és földjét, hogy felfegyverkezhessék és az ut 
költségeit fedezhesse, vagy Isten kegyelmében, és 
segélyében bizik, ki harczosait el nem hagyja. Ha 
azon szavak, melyeket egy tudósító Il-ik Orbán 
pápa által mondottaknak állit: „kinek pénze nincs, 
Isten áldásában fog bővelkedni" — nem is általa 
mondattak, mégis jellemzőek a népen uralkodott 
hangulatra nézve. Jelek és csudák felheviték a kép-
zelmet és fokozták a tömeg lelkesültségét. Sokan 
kivonultak anélkül, hogy a vállalat nehézségeiről 
és horderejéről fogalmuk lett volna, és már a leg-
első város megpillantásánál az Üdvözítő városát 
vélték láthatni. Higgadt megfontolást, politikai szá-
mítást hiába keresne valaki e lelkesedett seregben. 
Az első keresztes hadjáratnak ezen különszerü jel-
leme még különösen nyilatkozik egy katonai főpa-
rancsnok hiányában. A nyugot koronázott fejedel-

mei közöl sz. László magyar király meghalván, 
senki sem vett. részt e hadjáratban, a többi fejedelem 
között, kik részt vettek, egy sem bírt osztatlan te-
kintélylyel, sem Gottfried, sem Rajmár, sem Boe-
mund. A lelkesedés egysége, a vállalatnak mind-
annyiban élő szelleme, az egyházi kapocs az, mi 
mindannyiakat egybeftizi. Mint valami vallásos 
társulat, imák és zsoltárok zengedezése közt, vonult 
végig déli Németországon Gottfried serege.*) Nem 
volt király a seregben — igy a kútfőkben — mert 
Krisztus maga volt a vezér. De a pápa, és ennek 
küldöttje ismertetett el itt is főtekintélynek. A pápai 
követ állott a sereg élén, pápai zászlók vitettek 
előre. A szeldcsukiták főerejének Antiocha előtt tör-
tént megtörése után, a pápa a történtek felül azon-
nal értesíttetik, és meghivatik, hogy a győztes sere-
get ő vezesse Jeruzsálem falai alá. Emez egyház -
szellemi jelleg az egész hadjáraton át észrevehető. 
A folyton ismételt jelszóból: ,Isten akarja;' a köz-
vetlen isteni vezetésbeni visiók és csudák által meg-
erősített hitéből a legsanyarúbb körülmények között 
uj bizalom és remény merittetett. Valahányszor a 
fejedelmek és lovagok közt felmerülő világi tekin-
tetek vészthozólag fenyegetnek, mindannyiszor a 
tömeg vallásos lelkesültsége a vállalatnak vissza-
szerzi eredeti jellemét. És midőn végre a szent vá-
ros hatalmukba került, nem a vakmerőségig vitt 
harczi erényekben leginkább bővelkedőt, hanem a 
fejedelmek legnemesbikét, a legvallásosabbat bouil-
loni Gottfriedet liivják meg a trónra. A szent város 
visszaszerzésében ugyanis nem annyira a bátorság 
és fáradság méltó jutalmát, hanem az Isten tényét 
látták, melyre mindent visszavezettek, mig másrész-
ről a tapasztalt bajokat, szerencsétlenségeket önnön 
méltatlanságuknak tulajdonitották. — Az egykorú 
történetírók is lényegesen e nézpontból indulnak ki, 
és talán részben legalább, épen ez által nem keveset 
járultak ahoz, hogy a későbbi korú irók ezen had-
járatokról oly kedvezőtlenül nyilatkoztak. Ugyanis 
a számtalan baj és szerencsétlenség okait kizárólag 
a résztvevők személyes érdemtelenségében keresvén, 
ezt nem egy izben mértéken felül setét színekkel 
festették. Hogy ez által a máskint gondolkozó utó-
kornak önnönmaguk ellen fegyvert szolgáltathatnak 
kezeibe,azt természetesen nem is gyanitották. (Folyt.) 

*) Nem értettük ugyan egymást — irja chartresi Tul-
cher — ha britannus vagy német akart volna megszólítani, 
nem felelhetek neki, de a kölcsönös szeretet tette, hogy 
mégis testvéreknek ismertük egymást. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BAKONYBEL, aug. 8. Az el nem fogúit, s előítéletek-

től ment elme, mi a valódi bölcsnek szép tulajdona, ha az 
emberi természet tagadhatlan sajátságát maga lényegében 
vizsgálja, és nemkülönben a vele egybeszőtt világi viszonyok 
folyamát s minden e nap alatt létező dolgoknak jó,rosz, ked-
ves, kedvetlen oldalát szemügyre veszi : lehetlen, hogy át ne 
lássa azt, mit már az ókor bölcsészei nem kevés fürkészet, és 
huzamos idő, még fáradozás mellett fölleltek ; t. i. hogy a 
valódi boldogságnak alapja egyedül az igazság és erkölcsi-
ség legyen. Ezt tanitá Aristoteles, Cicero és stoicusok, Socra-
tes pedig azt a bölcseségben helyezi, mely erényessé teszi 
az embert. Plató a legfőbb jónak, az Istennek ismeretében, 
kitől az ember erkölcsösséget nyer, mely őt a nyomorúság-
ban is boldogítja. 

De az emberek, amint vannak, ön erejökböl különös 
isteni fölvilágositás nélkül sem a tiszta igazsághoz el nem 
juthatnak, sem szeplőtlen, tiszta erkölcsöt mindenkor nem 
gyakorolnak ; mert gyakran a legfőbb és szükségesebb 
igazságok körül is hibáznak, és gyakran tévednek, s bűnbe 
esnek, sőt vétek nélkül senki sincsen, mint sz. János 1. lev. 
mondja. „A józan ész fölfogja és átallátja, hogy legjobb jó 
az Isten ; de azt is, hogy legigazságosabb ; miokért a gono-
szokat boldogsággal nem jutalmazhatja, hacsak vétkeikből 
kinem tisztulnak, és azokért eleget nem tesznek. 

Már Socrates, Xenophon tanúsága szerint, állitá: „Kik 
az Istentől szerzett törvényeket megszegik, bűnhődnek, s 
büntetéseket szenvednek, melyeket ember semmikép magá-
tól el nem odázhat," azok tehát, kik megjavulni nem akar-
nak, e pogány bölcsész Ítélete szerint sem lehetnek boldogok. 
Igen jól mondja ezen bölcs, hogy az ember semmikép sem 
mellőzheti el a büntetéseket t. i. önsaját erejéből ; mivel 
vissza kellene neki teremteni azon időt, melyben vétkezett; 
ez pedig lehetlen ; ismét következik, hogy egy, magán kivüli 
fölsőbb elégtételre vagyon szüksége; de ezt a katholika egy-
házon kívül sehol sem lelhetni föl, miről a keresztény kinyi-
latkozás bizonyos tanúságot ad, ennek csalhatlan tana sze-
rint az Üdvözítő elégtételével kell a magunkét egybekap-
csolni, miáltal nyerjük, hogy a mult időben elkövetett vét-
kek büntetései Isten véghetlen irgalmából'megbocsáttatnak. 
Innét következik, hogy Isten föltétlenül (absolut) nem bo-
csátja meg bűneinket; aki tehát jelen életben, mint az irga-
lom és kegyelem helyén, e föltételeket elfogadni nem akarja) 
az önmagát zárja ki azok sorából, kiknek a boldogság meg-
adatik. Ugyanazért tévelyes tanítása az indifferentistáké, 
midőn azt állítják : az ember az embernek megbocsát, ha 
tehát Isten meg nem bocsát föltétlenül, akkor az embert 
Istennél tökéletesebbnek kellene tartani, mi nagy lealacso-
nyitás lenne ! 

Itt elvszerüleg ezen kérdés támad, váljon az ember 
még élö embertársának, vagy pedig nem élőnek engedheti-e 
el hibáját ? ha az elsökép történik, akkor bizonyára meg-
várja tőle, hogy ismerje el azt, s megkívánja, hogy többé 
ugy ne tegyen, és ezt egész joggal ; különben féktelenség-
nek utat nyitna és nagyobb merényekre ajtót tárna, mi egy 
okos lénynyel ellenkeznék. Másik esetben már nem gyako-
rolkatja erkölcsét, mert nincsen kivel, hasonlókép történik 

a bűnössel is, midőn Isten megszabott föltétel alatt ez 
életben megbocsátja neki bűneit, de ki már ez életben Isten 
ellen föllázad, és kegyelmét megveti, hiszszük, és hinni tar-
tozunk, hogy jövendő életben az olyan boldog nem lehet : 
különben következnék, hogy Isten a vétket jutalmazza, mi 
az ö szentségébe ütközik. Így tehát az Isten tökéletességére 
semmi homály nem háromolhatik. 

Aztán nyilván ki van jelentve, hogy cselekedeteink 
szerint fogunk Ítéltetni, ugyanazért már ott a próbáltatás, 
avagy az érdem szerzésének ideje megszűnt, csak egyedül a 
jutalom vagy büntetésnek vau helye és pedig mindörökké. 
De még más fekszik ezen tárgyban t. i. Isten bölcs rendelete, 
és akaratja : hogy itt köztünk béke uralkodjék, azért köve-
tőinek parancsolá minden ember iránti szent szeretetet, és 
ebből következő megbocsátást nem azért, mintha ő neki ebből 
haszna volna, hanem az egész emberiség javáért, és földi 
boldogulásaért is, mivel sokan tán holtig ellenségeskedésben 
élnének s rövid életpályájokat keserítenék,a társas élet köte-
lékeit szétszaggatnák, és igy már itt maguknak poklot ké-
szítenének, ha ezek az evangelium tanitása ellen protestál-
nak, érdemileg megszégyeníti őket a pogány bölcs Seneca, 
midőn ilyeknek ezen oktatást adja : „üdvnek kezdete a bűn-
nek ismerete; hogy mielébb megjavulj, tennen magadat kell 
ismerned, miokért mennyire csak lehet, feddjed, és vizsgáld 
meg magadat elsőben, mint vádló lépj föl magad ellen, aztán 
mint biró, végre esedező légy." ('28. levél.) 

Herodot történész „Clio" czimü 1-ső könyvében tanú-
sítja, hogy Solon bölcs, Krisztus születése előtt 592 évben; 
az Athena-beli köztársaság törvényeit íerdeségeiből kitisz-
tította volna, és ujakkal fölcserélte, hónából 10 évre idegen 
nemzetekhez távozott ; ekkor jöve Creosushoz, Lydiának e 
földön leggazdagabb királyához, ki megmutogatta neki tö-
mérdek és bámulatot gerjesztő kincseit. A dúsgazdag remélé, 
hogy a halandók között a bölcs őt legboldogabbnak fogja 
kiáltani. De Solonnak az emberi boldogságról egészen más 
fogalma volt, és vonakodék ő benne azt, mikép kivánta, 
elismerni. Továbbá unszolására feleié : „boldognak ismeri és 
tartja 1-ör az athenai Tellust, kinek jól nevelt fiai lévén, 
maga is jámborul töltvén életét, végre Eleusisnél történt 
ütközetben a hazáért dicsőén bevégzé, kit az Athenia-beli 
polgárok azon helyen, hol elesett, eltakaritván, méltó dicsé-
retekkel magasztaltak. 2-or boldogoknak tartja Cleobist és 
Bitont, argusi honfiakat, és izmos testalkotuakat, kik édes 
anyjokat Juno ünnnepére, amidőn a szekérbe fogatott igás 
állatok ellenhadának, 45 stadium (5525 lépés) távolságra 
vonák, mit az egész nép bámulva szemlélvén, dicsőité a fia-
kat, mire az anya örömkönyekre olvadozva, esdekelt az 
Istennek : adná meg gyermekeinek a legjobbat. Ezek tehát az 
áldozatok bevégzése után lefekvén, örökre elnyugodtak." 

Ezeket hallván Croesus, nyugtalankodva neheztelését 
jelenté : mivel öt legboldogabbnak még most sem nyilvánitá. 
Ekkor Solon hozzáfordulva igy szólott : „mindaddig téged 
annak nem tartalak, mielőtt éltedet dicsőül végezve nem 
hallandom ; mivel a dús nem boldogabb annál, kinek csak 
mindennapi kenyere van, hacsak ily szerencsefinak a sors 
nem engedi életét jól végezni," mit Croesus nem sok idő 
multával tapasztalt is, midőn t. i. egyik kedves fiát Atyst, 
vadászat alkalmával Adrastustól véletlenül megöletni hallá? 

14* 
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később pedig maga Cyrus perzsák királyától legyőzetve, 
kincseitől s országától megfosztatott, s midőn hatalmas elle-
nének rabjávé lett, fölkiáltott : „oh Solon ! Solon ! de igazat 
mondottál !" 

Ezeknél fogvást a fönidézett bölcsészek nagy igazsá-
got feszegettek. De ha mégis valaki ellenkezőt vitatna, őt 
egész joggal felszólítom : magyarázza meg, mikép és honnét 
vagyon, hogy e jelen életben a valódi erénynek nem min-
denkor felel meg a ktilsö jóllét, sőt gyakran, ki minél istene-
sebben élni, minél több jót iparkodik tenni és terjeszteni, 
vagy a megrögzött roszat elfojtani, annál több akadályokra 
talál ; és ugyan ki az, kinek jó-tettét mindenkor méltó hála 
követte volna? vagy kinek legjobb szándékát, és közjóra 
törekedő, magasztos lelkületét embertársai meg nem hiusi-
sitották volna, vagy nemes jellemű honfiakat nem alacsonyí-
tottak és mocskoltak volna ? 

Titeket szólítlak, kik elöljárók, vagy atyák és anyák 
vagytok, mondjátok meg, váljon, midőn körötökben a jó 
rendet, szeplőtlen erkölcsöket, mint szóval, mint példával 
föntartani buzgólkodtatok, nem szenvedtetek-e ellenkezést, 
és sokszor hajótörést hozzátok tartozó egyének nyakassága 
és makacssága miatt ! De ha még észleltek, látni fogjá-
tok, hogy még keveset mondottam ; mivel tennen kebleitek-
ben támadnak sok izben a legnagyobb viharok, küzdenek 
az indulatok s nem ritkán kitörésre izgatnak. Hányan van-
nak, kiket nem a szép erkölcsöknek tisztelete, nem az Isten 
törvényének szentsége, nem az igazságnak szeretete csilla-
pít le, hanem csak a külső szolgai félelem vagy a rögtöni 
polgári büntetéstöli rettegés tartóztat vissza ? Hányat nem 
emészt az irigység, sorsávali elégedetlenség, a dísztelen 
vágyak, a bujaság kórsága, a világ csábító örömei utáni 
kapkodás, más javainak kapzsisága vagy, a hiu fény é3 di-
dic8Őség viszketeksége a hímzett köntös alatt szinte, mint a 
vastag darócz alatt ? Es mind emellett sokan azt gondolják 
mégis, hogy nálok minden jó rendben vagyon. Es iszonyú 
csalódás, mivel itt a valódi erényességnek még nyoma 
sincsen. 

Ha tehát ez életben ilyen a halandónak sorsa, ki hát a 
boldog? Ezt voltakép csak az isteni szellem határozza meg, 
ez pedig másokat mond boldogoknak, mintsem, kit a világ 
fiai annak tartanak. Ugyanis onnét tudjuk, hogy csak a 
tiszta és kegyelemmel teljes szivben vagyon, mely nemcsak 
külsőleg, hanem belsőleg is szünet-nélküli munkáló erények 
összegében alapszik, és csak ily jeliemii lény teheti magától 
e vallomást, hogy ő boldog. 

Szkalka Candid. j 

PARIS. A ,Monde' Gerben Jhageuani lelkésznek egy 
levelét közli, melyben a franczia zarándokok irányában el-
járását az olasz hatóságoknak ecseteli azon alkalommal, mi-
dőn ezek Romából visszatértek. „Velencze jul. 6-án. Mult 
szerdán a vonattal számosan, különösen püspökök és papok 
indultunk Romából. Éjfél után a határra érkezvén, az első 
piemonti állomáson egy terembe zárattunk holminkkal 
együtt, mely kénkő, chlor és más füsttel annyira volt telve, 
hogy egy áldozár közel volt a megfuláshoz, és csak a legna-
gyobb eröltödéssel tört be egy ajtót, hogy levegőhöz juthas-
son. Persze a Romából jövőknek testileg és erkölcsileg meg 

kellett füstöltetniök, miután a forradalmárok szerint Romá-
ban a cholera dühöng, tehát elővigyázati rendszabályokra 
volt szükség. Hanem hát ezen első es kinos vesztegzár elég 
lehetett volna. Nem volt elég. Folignóban, Anconában ugyan-
ezen piemonti illatokban részesítettek minket. Itt a dracoi 
rendszabályok egyalakuságát egy kis episod megszakította. 
A rendszabályok végrehajtója nem oly galant ember, mint 
királya galanthuomo. Egy hölgy bátor volt észrevételeket 
tenni ezen ismételt zaklatásokra, mire a becsülettudó rendőr-
főnök azt felelte: ,,ha ez önnek nem tetszik, panaszolja el az 
ön pápájának" Ez eleget nyilvánít. Ti Romából jöttök, mi 
meg fogjuk mutatni, mibe kerül onnét egészségesen, elége-
detten visszatérni, megfizettetjük veletek az árát. Mi megfi-
zettük eléggé, Bolognában, Paduában, sőt még itt csak épen 
most Velenczében. Nem tudom ha mindezek megmentik-e 
Itáliát a bukástól ; de annyit tudok, hogy barátai száma nem 
növekedett Itt csak két mesterséget láttunk űzetni, megfüs-
töltek, és ha lehetett, az utólsó garast is kizsarolták zsebünk-
ből. Paduában kigúnyoltattunk először a katonák által, kik 
gúnyosan kérdezték tőlünk, ha jól néztiik-e meg a pápát, — 
azután fiatal tanulók által. A falakon nagy betűkkel : „Él-
jen Garibaldi, ne feledkezzetek meg a megszabadítás nap-
járól ; halált a papokra." Ily tényeket Francziahonban az 
összes sajtónak kellene megbélyegezni. Ma némileg megvi-
gasztaltattunk sz. Antal templomában, hol az igaz olasz né-
pet láttuk, s nem ama gyalázatos, hivatalos rablócsapatot. 
Érintettük a szentnek (II Santo t. i. Antalnak) ereklyéit, 
különösen nyelvét tartalmazó ereklyetartót, melyről sz. Bo-
naventura mondotta, hogy Isten áldotta és áldatta. 

PARIS, jul. 24-éu. Jelzeni akarok egy ügyet, mely ré-
gen foglalkodtatja a jobb lelkiieket. Emlékezünk még azon 
heves küzdelmekre, melyet a juliusi kormány alatt néhány 
bátor és ékesen szóló katholikus vivott, a középtanodai ok-
tatás szabadságának kivivására. A voltairianus kormány sem-
mit sem akart engedni. Ez feldöntetvén, utódja, a köztársa-
sági, és a császári kormány ha nein is a teljes szabadságot, 
mégis némi becses engedményeket adott, melyekkel a katho-
likusok széles mérvben éltek. Ma nagyszámú jeles collegi-
umokkal bivunk, hol ezer és ezer fiu keresztényiesen nevel-
tetik, oktattatik. A kormány és a szabad tanintézetek verse-
nye a tudomány hasznára vált. A jezsuiták eollegiumából 
mindinkább többen érdemesittettek a polytechnicum és a 
saint-cyri tanodákbai felvételre, és a hadseregnek bizonyo-
san nem válik hátrányára, hogy tisztjei között sok jó katho-
likus találtatik. Ma már a katholikusok kivánatai a legfel-
sőbb az egyetemi tanügy szabadsága felé irányulnak. Itt a 
szükség nem kisebb a veszélyek nem csekélyebbek. Már rég 
ismeretes, hogy minő szellem uralkodik az orvosi, jogi, böl-
csészeti karokban, de a legújabb botrányok a párisi orvosi 
kai-ban, megijeszték családfőinket, a hitetlen, materialis 
irány oly mérvű, hogy a tanítványok késztetnék mesterei-
ket Isten, a lélek lételét tagadni, lia a kormány által kineve-
zett tanárok még hinnének valamit. Az egyetem lényegesen 
voltairianus, tanárai, ritka kivétellel, ennek hódolnak. Sze-
rencsétlenségre ezen tanítási legfőbb egyedáruság kettős, 
egyesült védőt talál a követelt tanítási szabadság ellen, 
egyike az állam és mindaz, mi ahoz tapad, a másik a fórra-
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dalmi iskola. Az állam részéről felfogható emez irány. Köz-
pontosítási korszakban élünk, melyben, mint mondják, az 
eszmék vezetik a világot. Nem természetes-e tehát, hogy a 
kormány, mely vezetni akarja a világot, oly intézményhez 
ragaszkodik, mely kezébe adja a legfelsőbb nevelést? Csak 
constatálni akarom, hogy e tekintetben a napoléoni kormány 
következetes. A forradalmárokra nézve tudjuk, mit jelent a 
szabadság ? Ez nálok csak akkor jelent valamit, ha rólok 
van szó, a katholikusok irányában pedig fosztogatást, kiir-
tást. Különben aminők ők most, olyanok voltak elődeik is. 
Parlementáristáink nem különböznek a tiszta democraták-
tól, csak kevéssé vad külső, és nagyobb képmutatás által. 
Thiers és Guizot sem értek többet, mint a tanítási állam-
egyedáruság mostani védői. Lépnének ki a sikra, és valla-
nák be gondolataik, és politikai tanaik bensejét. Mondják ki 
nyiltan, hogy szerintök a társadalom nem lehet boldog, jól 
nem kormányoztathatik, ha a catholicismus szabad ; mond-
ják ki, hogy az államnak szüksége van e monopoliumra, ha-
bár az anyagimádók előnyére gyakoroltatik is, nehogy a val-
lásos befolyás növekedjék, melytől félnek. Mondják ki, hogy 
a szabadság gyakorlata a tanügyben csak az egyház ellen-
ségeit illeti. Ekkor legalább őszintéknek mondathatnának 
és ha ezután is szabadelvűeknek mondanák magukat, a vi-
lág, tudná, mit kell felölök tartani. — Van-e igazságosabb 
követelés, mint a franczia katholikusoké ? Az egyház Isten-
től kapta a missiót tanítani, a családatyáknak és elévülhet -
len joga gyermekeiket tanítani, nevelni, és íme az állam nem 
csak megmérgezett' oktatást adat, hanem akadályozza az 
egyházat, és a családot mást nyújtani. Állítsanak ellensége-
ink pénzükön tanodákat, vagy használják e czélra a közkölt-
séget, hogy a világ első nemzete körében hirdessék a szabad 
gondolatot, és a szabad morált, de legalább engedjék meg 
nekünk is, hogy katholikus ügyvédeket, Istenbe hivő orvo-
sokat, tanárokat képezzünk. Az egyetem szelleme az ujabb 
korban mindig rosz volt, de bizonyos kímélet sok embert 
tévútra vezetett, hogy ne lássa a veszedelmet. Ma az illusio 
nem lehetséges többé. Minden jó katholikusnak törekedni 
kell a czél felé, mely : a fensőbb tanítás szabadsága. Ez jo-
guk s kötelességök, ez a vallás s a tudománynak is követel-
ménye Francziaországban, mert ha tovább is igy haladunk, 
mint eddig, a tudomány is szégyenletes bomlásnak indul, 
mert a ker. szellem nem lelkesíti, nem tisztítja meg és nem 
vezeti az igazság irányában. 

(HINDOSTAN.) CEYLON. Ceylon szigete, három 
század óta felváltva, Portugált, Németalföldöt és Angliát 
uralta, és e változások a katholikus érdekeknek majd ked-
veztek, majd hátrányára voltak. A portugálok uralma alatt 
(1518) virágzott, a hollandok által (1650) üldöztetett a ca-
tholicismus, végre az angol telepitvényi kormánytól legalább 
türelmet nyert. Az oratorianusok, kik itt mint kiildérek mű-
ködtek, a cochini (Malabar) püspökségtől függtek. De 1836. 
XVI. Gergely pápa Ceylonban vicariatust akarván alapítani, 
irt De Rosaris Vincze általános helynöknek. őt szemelvén 
ki e méltóságra, s noha a cochinikor mányzó szakadár törek-
vései gátul szolgáltak, Rosario végre mégis püspök lőn, de 
nem sokára reá meghalt. Utódjául küldetett egy másik ora-
torianus, ki Goaban hindu szülőktől származott: Musculce 
Cajetan Antal, és ez a pondichérii vicarius által 1843-ban 
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szenteltetett fel usulai püspöknek. Két évvel később az olasz 
eredetű Bettachini Horaczot nyerte segédpüspökül utódi jog-
gal, és ez a sziget éjszaki részében Jaffnában vette székhe-
lyét csak öt küldértársa levén, Romába jött ujabb küldérek 
szerzésére, és ezen alkalommal kinyerte az apostoli szék-
től, hogy a ceyloni vicariatus ketté osztatott : a colombaira, 
mely a déli nyugotdéli és közép tartományt foglalja magá-
ban, és a Jaffnaira, mely ismét állott az éjszaki, nyugotéj-
szaki és keleti tartományokból. A sziget összes népessége 
1,800,000 lélek s ezek között 157,000 katholikus, 17,000 
protestáns, 100,000 muhamedanus, a többi pogány. A muha-
medanokat és vagy 6500 európait leszámítva, a többiek 
mind : singhalesek és tamul-ok. Az előbbiek ős lakók, az 
utóbbiak hindostani eredetűek. A ker. kor második száza-
dában a tamulok Ceylon éjszaki részén kikötvén, a singha-
leseket visszanyomták és alapították Jalpana városát, me-
lyet most az európaiak Jaífnának hivnak. A tamulok a 
singhaleseket délfelé mindinkább leszorítván, a sziget felét 
elfoglalták. Igy a jaffnai vicariatust képező három tarto-
mányban a tamulok, a colombaiban a singhalesek laknak. A 
két nép különbözik egymástól nyelvben, szokásokban, és 
soha össze nem vegyülnek. A tamulok Buddha, a singhalesek 
Brahma vallását követik. 

I. Colomboi vicariatus. Midőn a vicariatus kettéoszta-
tása megtörtént, a colomboi püspök segéde, Bravi, érezte, 
mennyire volna szüksége több európai áldozárra, s azért a 
marseillei püspökhöz fordult, ki neki négy missionariust kül-
dött ; 1855 közepe táján Romába jővén, midőn a pápa a co-
lonboi missiót a sylvestrinusok congregatiójára bízta, e rend-
ből több áldozárt vitt magával, úgyhogy áldozárai összes 
száma felment 14-re. Csekély szám a sürü setétség eloszla-
tására és a protestánsok csábításainak ellensúlyozására, ki-
ket a délen lakó gazdag angolok támogatnak. A következő 
évben Musulce ap. helynök meghalván, Bravi foglalta el he-
lyét, különös gonddal ápolván a tanodákat; de 1861-ben be-
következett halála véget szakított üdvös működésének. 
Most a guiloni helynök De Saint-Elie bízatott meg e vi-
cariatus ideiglenes kormányával, ki Colombót 1863-ban ju-
nius havában látogatta meg. A kath. hitélet több uj intézetek 
alapítása által nyert lendületet. A papnevelde alapköve már 
a megelőző február hóban tétetett le. Néhány hónap később 
Saint-Elie a cottari templomban püspökké szentelte Sillani 
Hilariant a sylvestrynusok szerzetéből, ki Colombo helynö-
kévé neveztetett. Az uj püspök székfoglalása után első 
főpásztori látogatása alkalmával lelki gyakorlatokat tar-
tott, és örömmel látta sok közönyös kereszténynek visz-
szatérését Istenhez és az igaz erkölcsös útra. El kell 
ismerni, hogy a déli vicariatusban hitküldér nem talál 
annyi akadályokra, mint éjszakon. A singhalesek szelí-
debb természetűek, mint a tamulok és a keresztény eré-
nyek gyakorlatára hajlandóbbak, ragaszkodnak papjaik-
hoz, és becsületbeli dolognak tartják annak minden szüksé-
geit kielégíteni. Másrészről a közlekedési eszközök is itt a 
központban nagyobb mérvben kínálkozván, a küldér köny-
nyen és kevesebb fáradsággal látogathatja híveit. A három 
oblatus atya, kik 1851 óta hirdették a colomboi kerületben 
az Isten igéjét, most JafFnába mentek által, mely egészen az 



ő szerzetükre bízatott. Utolsó levelezéseikről némi részlete-
ket bírunk : Kandy, Sina — Corle, és Caltura állomásokról. 

KANDY. Ezen missióban hiveink nem nagy számúak, 
de nagyon terjedt. Kandy ezelőtt a sziget fővárosa, s egy 
hatalmas király székhelye volt, most Ceylon második vá-
rosa, és a központi tartomány főhelye. Ezen tartomány, hol 
roppant nagy a kávétermelés, telve van buddhistákkal. A 
küldérek sajnálják, hogy nagyobb erővel nem rendelkez-
nek, különben évenkint vezetnének egy párt Jézus aklába. 
Kath. népességünket tamulok, singhalesek , portugálok és 
angolok képezik. A nemzetek, nyelvek, jellemek, és szoká-
sok e különfélesége nem igen kedvező a sz. működés sike-
rének. A tamulok jobbára munkások a kávéültetmények-
ben, távol vannak Kandytól, és magokra hagyatva. Ha ide 
jönnek, meggyóntatjuk őket, és a szentségeket nekik ki-
szolgáltatjuk. Pogány sorsosaik közöl leginkább házasság 
utján történnek a megtérések. A portugálok utódai dicsé-
retet nem érdemelnek. Az angol hadseregnek itt levő katho-
likus hitű katonái elég pontosak vallási kötelmeik teljesíté-
sében. Különös buzgalommal hallgatják vasárnapokon a 
szentbeszédet. Ami singhalesi katholikusainkat illeti, ezek 
legszámosabbak, és legbuzgóbbak, ők nyújtanak legtöbb 
segélyt, és lelki vigasztalást. 

SINA-CORLE. Ezen missióban van 14 templom, s 
6000 katholikus. Egy évben (1862) 65 felnőtt buddhista és 
protestáns vétetett fel itt az egyház kebelébe. 

CALTURA. E missióbán 15 templom és 8000 katho-
likus van ; fájdalom több C3ak névszerint, kiket a tudatlan-
ság, közönyösség vagy szenvedély ta r tanak vissza a szent-
ségekhezi járulástól. 

1863-ban Duffó atya apostoli körutat tevén, meghiva-
tott a wataramai buddhista papoktól, hogy látogatná meg 
őket ; mit megtevén , igen szívesen fogadtatott. Lakásuk 
P a n c s a 1 a nevét viseli, ami singhalesi nyelven a boldogok 
és erkölcsösök lakát jelenti. Gyönyörű fekvése van egy 
erdő szélén. A romok roppant halmaza mutatja a fényt, me-
lyet Kandy királyai reá pazaroltak egykoron. Egy nagy 
templom maradványai is láthatók, melynek kincsei, a monda 
szerint, itt el vannak ásva. A kincs őrei nem a papok, ha-
nem — kigyók, melyeket itt mint kis istenkéket tisztelnek, 
és senki sem merné bántalmazni. A régi v i a h a r a (tem-
plom) mellett most egy ujat építenek nagyobb fénynyel. A 
festmények és diszitmények elkészültek. Buddha szobrai 
clhelyezvék különféle állásokben, s alakokban, hanem e 
szobrok még mind vakok (szemnélküliek) és azok fognak 
maradni a templom felavatásáig. Ezen a papok csak nézők 
leendnek, a főténykedő a festő. A meghatározott napon el-
jön a szobrokhoz, és ecsetével a szemekre az utolsó vonáso-
kat megteszi. Ezt nevezik „életet adni" az istenségeknek. 
Nagy ünnep ez a buddhista környékre. Csak egy nem vesz 
részt az örömben : a festő. Es miért ? mert a közvélemény 
szerint nem éli túl sokáig felavatási ténykedését, azért előre 
is bő nyugdijat biztosítanak családja számára. 

COLOMBOBAN Sillani jelentése szerint — 1866. jan. 
31-éröl — volt katholikus 98,914, eretnek 15,000; mubame-
dán és pogány bálványimádó 1,077,497 ; keresztelés : 901 ; 
húsvéti áldozás 37,596; bérmálás 1398; küldér 26, tem-

plom: 145, papnevelde: 1, tanodába jár 2018 fiu, 531 
leány. 

II. JAFFNA. Midőn Bettachini segéd püspök itt mű-
ködését megkezdé, templomok, iskolák, küldérek elégtelen 
számmal valának. Például a tamuloknak kasztokrai felosz-
tása több templomot és papot igényelt aránylag, mint má-
sutt. De segittetvén különösen Semeira által, ki később az 
ő segédpüspökévé lett. Különösen a tanodai ügyre nézve so-
kat tön, a szent családról nevezett szüzek behozatala által, 
a vallási újjászületést olyannyira elömozditó valódi katholi-
kus nőnevelésnek adván hatalmas lendületet." 

A missiónak az utolsó időbeni állását Bonjean atya, a 
b. Szűz oblatusai rendéből imigy vázolja 1865. sept. 9-én 
kelt levelében: 

„Semeira püspök ö méltósága 1864. jul. 18-án hagyta 
el püspöki székhelyét, hogy a délen több állomás látogatá-
sára siessen, és miután áldozáraink száma lehetetlenné tette, 
hogy egy is közölök kisérje őt, egy hindu szolga kíséreté-
ben indult meg. Közlekedési eszköze egy ökrös szekér volt, 
pálma levél-fedellel és szalmaüléssel. Milyen ut, és minő 
gyorsaság ! ! Helyezzék önök magokat képzelödésben egy 
félszázaddal hátrább a mozdonyok kora előtt, és ne Fran-
cziaországba, vagy a nyugotra általában, képzeljenek egy 
sürü erdőn át vágott utat, vad állatok tanyáját, bűzhödt 
légkörbe, a lázak tanyájára. Tegyük félre egy időre a régi 
Taprobane (Ceylon) költői leirását, festését az indiai Ocean 
e földi paradicsomának, a boldog szigetét, Britannia gazdag 
telepitvényét, mely a mokka kávé vetélytársát nyújtja. — 
Sehol napjainkban e széles térségen becsületes lakot nem 
találunk, hanem csak nyomorult kunyhókat, melyek ez em-
beri teremtményeket fedik, kiknek beteges kinézésük az 
égalj egészségtelen voltát jelzi ; kevés viz van a szomj oltá-
sára, csak itt-ott kiszáradt patakok némely gödreiben. Ami 
az utat illeti, néhány mfnyire jó karban található, de az-
után a majdnem átliathatlan mélyedések, vagy a homok-
tenger nem épen nyújt kedves uti szórakozást. Végre a sze-
kér megáll, keresed j, helyiséget, melynek kellemei kárpót-
lást nyújtsanak az ut kiállott fáradalmaiért és — egy fészer 
nyilik meg szemeid előtt. El van ugyan foglalva a falu 
nyája által, de csak hamar kiüresedik jöttöd után. Egy em-
ber jelenik meg ünnepélyes arczczal, és mélyen meghajtja 
magát ; ez a ház öre. Egy setét kis szoba nyilik, telve meg-
romlott fojtó levegővel, mire talán egy nyugalmában meg-
zavart kigyó siet kifelé : ime ez a te szállásod itten. Három 
lábu alacsony szék, egy asztalka, melyen az utolsó vendégek 
szennyes nyomai láthatók, tigris bőrrel leterített ágy, ez a 
szoba bútorzata. Nem sokára más egyének jelentkeznek,, 
egyik három tojást vesz ki vászonövéböl, és oda nyújtja ne-
ked, a másik kétes tisztaságú cserépedényben tejfelt hozott, 
egy kis korsó viz, néha baromfi, só, bors, az indiai konyha 
ezen kiegészítő részei egymásután jönnek, és ime ez a te 
ebéded. Mi kell még több ? Te a lakosok véleménye szerint 
fejedelmileg vagy ellátva, kiket megérkezésed felvert ágya-
ikból, és kik elédbe állanak, nyitott szájjal, mozdulatlan 
szemekkel vizsgálván legkisebb mozdulatidat. Az angolok,, 
kik a legvadabb vidékeken is, nagy csapatokban és a ké-
nyelem minden eszközeit magokkal vivén utaznak, ezen 
utat is festőinek mondhatják; szolgák elől és hátul, kik min-
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den legkisebb kívánságodat is teljesitik, egész társzekerek 
élelmi szerekkel, finom borokkal — igy könnyű utazni. 

Semeira püspök ő méltósága líambaculam-ban 100 a. 
mfre Jaffnától, hol ker. községgel birunk, megállapodott. 
Tiszt. Gurdon atya itt várta őtet, készítvén a liiveket a bér-
málás szentségének felvételére. A látogatást bevégezvén, 
Semeira nevezett áldozár kiséretében folytatta útját Anu-
radhapura városa felé. Ezen város 5 századdal Krisztus előtt 
egy tamul fejedelem által alapíttatott, később egy virágzó 
királyság fővárosává lőn és Devenipatissa uralkodása alatt 
(300 év Krisztus előtt) a Buddha vallás központjává. Íme ! 
egy monda szerint, mint jutott a dicsőséghez V Magadhában 
(a mai Behár Bengaliában) a hindu és buddha irodalomban 
nevezetes szerepet játszó királyságban volt egy Sri-Maha-
Bódi nevü fa, mely alatt Gotama nyugodott, midőn Budd-
hává lőn. Darmaska, ez ország fejedelme, a buddha vallást 
Ceylonban akarván megalapítani, terjeszteni, a fára ecsettel 
vonást csinált, mire egy ág, érintvén Buddha homlokát, ön-
kényt levált, és ez nagy pompával hozatott Ceylonba. Meg-
jegyzem, hogy az első hely, hová ezen ág letétetett, Jaffna 
egyik külvárosában van, hol mi sz. József védnöksége alatt 
árvaházat emeltünk. Viahara (templom) építtetett e helyen. 
Ma a világ igaz megváltója, a testté lett Ige az Oltáriszent-
ségben van itt jelen. Nevezett ág később Anuradhapurában 
a földbe ültettetvén, roppant terjedelmű Bó nevü fává nö-
vekedett. A fa régen elveszett, de helyettesittetett egy má-
sik által, mely ugyanazon tiszteletben részesül. Ily kincscsel 
biró város zarándoklási helylyé lön, és romjai most is vonz-
zák a tömegeket. A sziget minden oldaláról, sőt a tengeren 
túlról is jönnek ajtatoskodók. A különféle singhalesi és fa-
muli fejedelmek alatt 8 századon át tartá meg fényét. A 
scliivaismus és buddhismus a felsöbbségért küzdöttek, de a 
győzelem az utóbbié lett, melynek emlékszerü ereklyéje 
Anuradhapura. Minden kő, melyet látsz, egy-egy emlék, 
felirás, faragvány. A tudománynak itt tág tér nyilnék a 
kutatásra, de az angol kormány, mely nem akarja bántani a 
buddhisták előítéleteit, minden ásatást ugy mint a tárgyak-
nak helyökröli elmozdítását tiltja. Vannak még nagyszerű 
romok. Igy a hat Dagobas, vagyis pyramisai, ugy mint a 
Lova-Maha-Paya (bronczpalota) romjai. Ezen épület, mely 
a papoknak szolgált lakhelyül, kilencz emelettel birt, s ezek 
mindegyike roppant fénynyel díszített 100 szobával. Az 
épület 1600 monolith oszlopon nyugodott. Joggal nevezték 
€ várost Ceylon Palmyrájának. Semeire az itteni kereszté-
nyeknél 1 napot töltött, és többeket megbérmált. Ezután a 
két utas a 80 mf. távolnyi Putlam felé tartott, a püspök a 
szent Anna szentélyét óhajtván meglátogatni. Sz. Anna 
tisztelete bámulatos gyorsasággal terjedett a sziget keresz-
tényei között, több kápolna emeltetett tiszteletére, de egy 
sem oly híres, mint az, mely Calpentyn szigeten épült, és 
történt csudáiról nevezetes. (Calpentyn sziget Ceylontól 
keskeny tengerszoros által van elválasztva, és itt épült a 
templom, hová a hindu keresztény az ásiai continensröl is 
eljő.) Alig érkezett Semeira Putlamba, azonnal ide akart si-
etni, de lázba esvén, ágyban kellett feküdnie. Két nappal 
előbb a cholera kitört a zarándokok között, és az ünnep 
örömeit fájdalommá, gyászra változtatta, mindenütt csak 
halottak és haldoklók. Itt egy fiatal leány megkapván a 

betegséget püspökünk lábaihoz borult, kérvén őt mentené 
meg; — két órával később meghalt. Ott egyetlen gyerme-
két vesztett apa siránkozott. Küldéreink bátorsága és buz-
galma minden dicséreten felüli, senki sem halt meg szentsé-
gek vétele nélkül. A félelem elűzte zarándokainkat. A kül-
dérek jelentése szerint a cholerából származott roppant nyo-
morúság közepette megtörtént, hogy muhamedánok és bál-
ványimádók megkeresztelkedtek. De a szomorú esemény 
azt is eredményezte, hogy 25—30 ezer zarándok helyett 
1865-ben csak 300 jelent meg. Egyébiránt is ezen év sok 
bajt hozott a vicariatusra." 

Oct. 30-án irta Semeira püspök : „Miután a cholera 
pusztitott volna, Manaar és Mantotte állomásokat a száraz-
ság csapása is érte, az ebből következett éhség a gazdag 
délen is sok embert fosztott meg életétől. A termesztők be 
nem vethették földjeiket, nem táplálhatták állatjaikat. Éj-
szakon Valigamme és Point-Pedro hasonlólag sokat szen-
vedtek, sőt Jaffnában is nagy a nép nyomorúsága." Ugyanaz 
1866. jun. 4-én i r ja : „a cholera újbóli mutatkozása ismét 
rettegést szül, minek rendes következése, hogy a lakosok 
megfutamodnak, odahagyván a munkát, pedig a mult évi 
rizstermelés is szűk volt. Kiállhatatlan a hőség és szárazság, 
12 hónapon át csak 6 napig esett. Híveink, és intézeteink 
gondja annyira igénybe veszik küldéreink erejét, és idejü-
ket, hogy a pogányok megtérítésén alig fáradhatunk, ami 
különben nagy akadályokkal is jár. A kásztok elkülönitése, 
a népek érzékisége, melyet csak a gyönyör és haszon érde-
kel, az általok eddig tartott minden istenitési és fatalistícus 
tanok, a tömeg vastag tudatlansága, az igazság iránti kö-
zömbösség, — ime mindezek roppant akadályok. Adjuk 
ehez az itt félszázad óta levő protestáns missiók létezését, 
melyek eredménytelenségük mellett is azt szülték, hogy a 
nép azt tartja, miszerint a vallás kétes dolog, minden val-
lásban igaz és hamis egyiránt foglaltatik, hogy a prediká-
czió a politika és haszon iigye.^ 

„Hogy mindemellett is eredménynyel működhessünk, 
mindenekelőtt elegendő száma a küldéreknek volna szüksé-
ges, legalább 70—80, pedig csak 26 van, és ezeknek nem 
lehet elhanyagolniok e már keresztényekké lettek lelki 
gondját. — A városokban a templomokat látogatják, szent-
ségekhez járulnak, a társulatok virágoznak, és azon arány-
ban, amelyben a vallási tudatlanság múlik, terjednek a jó 
erkölcsök is, és a babona szűnik. Az iskolák is haladnak. A 
szerzetesnök tanodája kitűnő állást foglal el, melylyel a 
kormány által alapított iskola a versenyt ki nem állja, ha 
nénikeinknek tágasabb helyiséget adhatnánk, az eredmény 
még fényesebb volna. Az oblatusok által vezetett angol ta-
noda is méltó dicséretet aratott, és az utólsó versenynél ta-
nonczai mindannyian kitűnő előmenetelt tanúsítottak. Bel-
földi szerzeteseink és szerzetesnöink serdülő társulatai szám-
ban és erényekben növekednek. Ezek nyujtandják a cate-
chistákat és tanitókat. Nagy jelentőségűek eme intézetek 
missiónk jövőjére nézve. — Befejezéseül vicariatusunk sta-
tistikai adatait sorolom elő. 1865-ben volt: 57,874 ka-
tholicus, 1590 eretnek, 553,368 pogány. Felnőttek kereszt-
sége 171, gyermekkeresztelés 229, gyónás 35,317, áldozás 
32,317, utolsó-kenet 555, házasság 606, európai hitküldér 
24, benszülött áldozár 2, templom vagy kápolna 130. 
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VEGYESEK. 
Nm. s főt. Haynald Lajos kalocsai érseknek a nagy-

szebeniek, számos aláírással telt, s igen fényesen kiállított 
albumot küldtek. A fiúi tisztelet, és a hazafiúi hála emléké-
nek újra tanúsított záloga ez. Erdély nagyjai, jelesei irták 
be végre neveiket az albumba. „Mi kedves hatással lehetett 
a közvélemény ily nyilatkozata, irja a „P. Hírnök," az 
őszinte népszerűség e tüntetése, a bizalom e meleg szózata a 
ritka szellemű főpapra. Midőn évek választják már el hívei-
től, a viszontagság és megpróbáltatás eseményei után is visz-
szahat a szeretet sugára, visszasír a bizalom a feledhetetlen 
után, megsugározván annak homlokát. A jellem és munka 
megérdemlett dija ez." 

A „Győri K." ir ja: Megyés püspökünk f. hó 4-én Csor-
nán és 5-én Veszkényben, születéshelyén, bérmált. Megér-
keztekor az ottani temető mellett elhaladva, kocsijáról le-
szállt és a temetőbe ment; környezetének anya és egykori 
jótevője sírját megmutatván, térdre borult és imádkozott. A 
fogadást, melyet szülőhelye a kebelében főpásztorakép elő-
ször megjelenőnek készített, a körülményekhez képest, nagy-
szerűnek és őszinte örömtől lelkesedettnek mondhatni. Min-
den szem könyártól ellepve, sietett tisztelete adóját leróvni. 
A helység végén nagyszerű diadalív volt felállítva, a falu 
házai zászlókkal felékesítve. A főpásztor bérmálási útját 
másnap folytatá." — Ugyanott olvassuk : „Főtiszt. Kokas Jó-
zsef megyés püspök ur ö méltósága által a nsgos Nogáll Ká-
roly kanonok és apát lemondása által üresedésbe jött kisebb 
papneveidei igazgatói állomásra neveztetett ki." 

A szentatya Spanyolországban az ünnepeket kisebb 
számra szorította ; és pedig minden ünnepet 2-dae classis, 
ugyszinte a húsvét és pünkösd utáni hétfőt, s karácson ün-
nepét követő napot egészen megszüntette; Szűz Mária s ke-
resztelő sz. János napját a legközelebbi vasárnapra átvien-
dőnek rendelte ; minden püspöki megyében csak egy véd-
szentnek ünnepe lesz ; az igy eltörült vagy vasárnapra át-
tett ünnepek előtti napok böjtje is megszűnik. 

Konstantinápolyban a zsidók, vérszemet kapva a ta-
pasztalt európai diplomatiai védelemtől, szalmából emberala-
kot csináltak, s keresztre feszítve a sinai-hegyí kolostor fa-
lához alkalmazták Galatea külvárosban. Erre a görögök há-
rót csináltak a zsidókra, hogy ilyesekre többé kedvet ne kap-
janak. — A zsidók bűnösek, midőn őseik által meggyilkolt 
Jézus alakjából gúnyt űznek; de Jézus imádkozott saját 
gyilkosaiért is. 

Az indusok kegyetlenségeiről sokat irnak az amerikai 
s ezek után az európai lapok. New-york-herald irja, hogy 
Larned várától nem messzire gyilkolták meg Lamy santa-féi 
püspököt 10 hitküldérrel, hat szerzetes-nénét pedig magokkal 
vittek az erdőkbe. Santa-féuj Mexicóban van a csendes oczeán 
partjain; ott laknak az apaches és canonches nevű indu-
sok, kik legkegyetlenebbek. Lámy több évek óta munkál-
kodott ezen népfajok megtérítésén, s mikor annyi munka 
után reményt táplált a népfaj teljes megtérítésére, megyéjé-
ből 10 papot és 6 szerzetesnénét vitt, hogy az indusok közt 
megtelepítse. Ezen útban támadta meg őket a csoport s a 
férfiakat meggyilkolva, életben hagyta, de magával vitte az 
Istennek dicsőségére és a szenvedő emberiség vigasztalására 
magokat feláldozó nőket. 

Svajczban, a soloturni canton a kath. ünnepeket önha-
talmilag eltiltotta. Lachat püspök a szeutatyától meg akarta 
nyerni, hogy ezen eltörlésbe beegyezzék. A szentatya 
mondta, hogy tekintetbe veszi. De, habár az ünnep el van 
tiltva, a nép sz. Péter-Pál napján oly számmal jelent meg a 
templomban, mint máskor, és mezei munkáit nem végezte. 
Bizonyságul arra, hogy a hitetlen liberális kormány nem a 

nép szerint van. Látván a kormány a népet, hogy az ünne-
pet megtartja, megparancsolta, hogy a tanodában előadás 
legyen, a törvényszék működött, a kormány egy állam-
jószági házat fedezett e napon. Ez azután népszerű kormány. 
Ez szándékos sértése a kath. cultusnak.— Luzernben a kor-
mány már nemcsak a plébánosokat akarja nevezni, kiket 
soha nem nevezett, de a sekrestyéseket is. 

A romai pápa a szentatyáknál e kővetkező jellegezé-
sek alatt jön elő : pater patrum ; universalis patriarcha ; pri-
matu Abel; patriarchatu Abraham; ordine Melcuisedech 
auctoritate Moyses ; dignitate Aaron ; judicatu Sámuel, un-
ctione Christus ; sacerdotii sublime fastigium ; orbis terrarum 
magister ; summus omnium praesulum pontifex ; religionis 
caput et honor ; caput orbis et mundi ; in plenitudine potesta-
tis vocatus ; pastor pastorum omnium ; portus fidei ; sacerdos 
magnus ; potestate Petrus ; claviger domus Domini : janitor 
Ecclesiae ; Christi vicarius et fratrum confirmator ; aposto-
lico culmine sublimatus ; princeps episcoporum ; Ecclesiae 
summus pontifex ; caput orbis ; haeres apostolorum ; episcopo-
rum refugium ; vinculum unitatis ; christianorum dux et ma-
gister ; os Christi ; vineae custos dominicae ; Ecclesiae firma-
mentum ; caput omnium ecclesiarum ; rex incomparabilis et 
pacificus. 

A londoni törvényszék egy végrendelet megsemmisí-
tésével foglalkozott : ugyanis egy gazdag nő, örökösök nél-
kül meghalván, minden birtokait egy háznak megvételére és 
fényes palotává átalakítására hagyományozta, melybe Jézus 
Krisztus szálljon, hahogy Londonba jönne. A távoli rokonok 
a végrendelet érvénytelenségét kérték kimondatni, miután a 
czél elérhetlen, a kitűzött örökös, az Isten fia, pedig illeték-
telen a birtokolásra. A nö irvingianus volt, mely felekezet 
az ö imaháza mellett mindig készen tart egy szobát, hogyha 
tán, akit várnak, Jézus megjelennék közöttük. Az angol 
Ítélőszék, szabadok levén a dissidensek, az első kérdésben, 
t. i. eljön-e Jézus testben e földre, magát illetéktelennek 
nyilatkoztatván, a második kérdést, érvényes-e a végrende-
let, elejtette. Igy tehát Londonban palota lesz felszerelve, 
aranynyal, ezüsttel teljes számú szolgálati személyzettel. — 
Mily közel van az igazság, mégsem találják meg ! Jézus, tes-
testől, vérestől, mint Isten-ember palotában lakik, melyet 
kath. templomnak neveznek. Azon nö ignoto Deo emelt 
házat. 

A „P. Napló" védelmezvén b. Eötvös József cultusmi-
nister indítványát a népnevelési egyletekről „A Hon" ellen, 
mondja : „és ha csak a katholikusok iskolái decretáltattak 
volna a ministerium alá, s a többiek autonomiája meghagya-
tik, ezt egyenlőségnek nevezte volna-e Sincerusur" „A Hon"-
ban ? „És hogyan '? E fontos ügyet, mely minden egyházat 
érdekel, és a lelkismeret szabadságával azonos, s mely két-
ségkívül a legspicificusabb hely, vagy az egyházi hatóságok 
körébe tartozik a törvényhozás mellőzésével, egyszarü mi-
nisteri rendelettel intézte volna el Eötvös ? Bizonynyal a 
kath. egyháznak meg kell adni az autonomiát, oly mértékig, 
mint azt a protestánsok birják." 

A poroszországi katholikusok egylete Dortmundban 
gyűlésezett Ketteler báró elnöklete alatt ; a svajczi Pius egy-
let aug. 28-án gyülésezend Altdorfon, az Ury cantonban; a 
belga nemzetközi kath. gyűlés sept. 2-án fogja Mechelnben 
tartani gyűléseit ; a német kath, egylet pedig sept. 9-én In-
spruckban fog összejönni. 

Austráliába a mult hónapon indult az első benszülött 
hitterjesztő Nata Joachim, kit Battalion püspök küldött a 
propaganda intézetébe 11 év előtt, s ki most apostoli ható- * 
ságokkai ellátva tér vissza hazájába, hogy fajrokonainak 
az üdvösség tanait s eszközeit megvigye. 

__ Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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TARTALOM : A keresztes hadak jelleme és fejlődési 
menete. — Egyházi tudósitások. — Caterini bibornok által 
a püspökök elé tett kérdések. — Vegyesek. 

A keresztes hadak jelleme és fej-
lődési menete. 

Lényegesen megváltozott jellemet mutat föl a 
második német-fra-»»zia keresztes hadjárat 1147-
ben. Az általa létesitett mozgalom ugyan még min-
dig nagyszerűnek mondható, és a lelkesedés általá-
nos volt. A fordulat még hirtelenebb módon törté-
nik, mint 1096-ban, és azon könnyűséget mutatja, 
melylyel ama kor egy eszméért lelkesedni tudott. 
A belviszályok azonnal megszűnnek, mihelyt a clair-
veauxi apát a szent helyek ügyében szavát emeli : 
„Hirtelen nyugalom állott be — irja frisingeni 
Otto, ki még imént a végtelenig~"nyuló belviszályo-
kat tekintve, a világ végét hitte közellevönek — 
egész nyugoton, ugy hogy senki sem mert háborút 
kezdeni, sőt még a fegyver hordása is bűnmerény-
nek tekintetett." — A kezdeményezés is egyáltalán 
az apostoli szék részéről történik, és a pápa áll 
tényleg a vállalat élén. Az egyház fejétől veszi sz. 
Bernárd felhatalmazását; Lajos franczia király a 
a keresztet csak pápai engedelemmel veszi fel, és a 
pápától adatja magának a franczia keresztesek fe-
letti főhadiparancsnokságot ; Conrad német királyt 
a pápa levélben megróvja, mivel Romából adott 
engedelem nélkül vette fel a keresztet. — Mindezek 
ellenére a második ker. hadjárat jelleme egészen 
megváltozott; nem az 1095-iki szellem az többé, 
mely a tömegekben uralg — a tudósitók ezt egy-
hangúlag tanusitják — és az egyház nem gyako-
rolja többé azon befolyást, melylyel ezelőtt birt. 
Már a hadjárat hirdetéséből is kiviláglik a különb-
ség. Maga sz. Bernárd is nem áll többé 1095-ki elő-
deinek álláspontján. Hiányzik nála ama gyermek-
ded odaadás és mesterkéltlen. egyszerűség, ama lán-
goló, világi bölcseség tekinteteitől ment lelkesedés, 
melyet az első keresztesekben találunk. Enthusias-
musa világi körültekintést és megfontolást nem 

egészen nélkülöz. Nem ok nélkül mutathatunk azon 
hatalmas ellentétre, mely a sz. Bernárdtól reánk ma-
radt körlevél higgadt ékesszólása, és azon emelke-
dettség között van, melylyel II. Orbán pápa beszéde 
felüli tudósításokban találkozunk. Távol az 1095-ik 
évi zajongó lelkesedéstől, a clairveauxi apát a ke-
reszt felvételét nem minden ember hivatásának 
mondja, és a résztvevőket katonai fegyelemre és 
engedelmességre inti. Vonakodása, az amiensi re-
mete példájára a sereg vezényletét elvállalni, a vi-
lági hatalomnak adott hódolat gyanánt tekinthető. 
Es ezen világi hatalmat látjuk most a keresztes ha-
dak élén. Az egyház már kibocsátja kezéből azok 
tényleges vezetését. Egy pápai küldöttnek a sereg-
néli állandó jelenlétéről szó sincs többé. Miután 
Roma az általános felhatalmazást megadta, a töb-
bit, a kivitelt, egészen a világi hatalomra bizza. Ez-
által a második keresztes had egészen megváltozott, 
világi alakzatot nyert. Az első keresztesek istenih-
lette, asketikai hangulata, a zajongó buzgalom, mely 
a világi okosság szabályaival semmit sem törődvén, 
csak Krisztus sírját látta szemei előtt, a világi had-
járatok törvényeinek van alávetve, az egyesek ön-
kénye megszoritva, minden inkább rendezve, szor-
gosabban előkészitve, és a világi nagyok óhajai sze-
rint idomitva. Első izben hallunk most keresztes-
hadi adóról, mely a részt nem vevőkre kivettetett, 
és a fejedelmek által beszedetett. Még mielőtt a se-
reg megindult, a szomszéd országok fejedelmeivel 
az átvonulás körül tárgyalások folynak. Láthatni 
mindezekből, hogy a második hadjárat, habár ép-
ugy mint az első, az egyház földjén fogamzott meg, 
és még egyházi czéloknak szolgált, mégis alakzata 
és kivitele szempontjából világi vállalatkint tűnik 
fel. — 

Ezen irányban még inkább haladt a harmadik 
keresztes hadjárat, melyre 1189-ben nyugot három 
legnagyobb fejedelme egyesült. Az asketikai elem 
mindinkább háttérbe szorul, az egyház befolyása 
még inkább kisebbedik, a világi hadjáratok formái 
még határozottabban nyilvánulnak, a vezénylet 
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egészen az államra ment által. 1147-ben a királyok 
a pápai felhatalmazást még szükségesnek találták, 
most egész függetlenséggel állnak a mozgalom élén. 
A pápának kéréshez kell folyamodnia, hogy Fülöp 
Ágoston franczia királyt hadainak hajókoni gyors 
szállitatására rábirja. Az egyház a résztvevőknek 
lelki kincstárát megnyitja, imádságokat rendel, de 
ezeken kivül egyebet alig. A többi rendeletek, fe-
gyelmi szabályok az államtól indulnak ki, sőt ez-
úttal még az egyébkor az egyház által külön e 
czélra kiküldött kereszthirdetőinek működését is 
nélkülözzük, az utóbbi ugy látszik a felsőbbség pél-
dája és felszólítása által helyettesittetett, A sereg 
fentartására épen ugy mint 1147-ben Francziaor-
szágban és Angliában adó — az úgynevezett Sala-
din-tized — vettetett ki, és ez az egyháziakra is 
különbség nélkül rovatott. Egyúttal — és ebben 
nevezetesen eltér az előbbi keresztes hadjáratoktól 
— a részvétel korlátoltatik. 

Az egyház, mely az osztályok különféleségére 
soha sem fektetett nagy súlyt, a keresztes hadak 
hirdetésében minden osztályhoz fordult, a szegé-
nyeket épen ugy, mint a gazdagokat részvételre 
felszólitotta. Máskint járt el az állam. Angliában és 
Francziaországban mindazok, kik a szolgaság va-
lamely köteléke által lebilincselve voltanak, hacsak 
uruk engedelmét ki nem mutatták, a hadjáratból 
ki lőnek zárva. Németországban a részvétel egy 
meghatározott összeg birtokától — 3 márka ezüst 
— volt föltételezve, ezenkivül a fegyverforgatásbani 
bizonyos gyakorlottság kivántatott. A feudalrend-
szer szervezete ezen hadjárat rendezésénél is irány-
adóvá vált. Miután a sereg szervezve volt, a császár 
a hadjárat tartamára szigorú szabályzatot hirdet, 
melynek föntartására külön felügyelők neveztettek. 
Igy adott a világi hatalom e hadseregnek katonai 
rendet, fegyelmet és alárendeltséget, melyet 1095-
ben hiában kerestünk volna. 

Ezen előnyök természetesen áldozatok nélkül 
el nem éretthettek. Midőn a világi hatalom a keresz-
tes mozgalmakat ekkint egészen irányozza, intézi, 
megszoritja és korlátozza, az mindinkább többet 
vesztett benső életerejéből. A törekvés, a lelkesedést 
bizonyos formák közé szorítani, mindig nehézsé-
gekre talált. Az enthusiasmus, midőn szorosan a 
katonai rend keretébe beékeltetik, elveszti eredeti 
tüzét. A harmadik keresztes hadjárat nem nevezhető 
többé a szó valódi értelmében népmozgalomnak. A 
szabad népfegyverkezésből világi katonai szolgálat 
lőn, melyben a katonai fegyelemnek sokképen pó-

tolnia kellett a régi lelkesedést. A létesített változá-
sokhoz képest még egy más jelenséget veszünk 
észre: a diplomatikus alkudozások közbejöttét. Ezek 
csak akkor foglalhattak helyet, midőn már a mult 
idő lelkesedése lassankint csökkent, és helyébe po-
litikai belátás és világi számitás lépett. Az első ke-
resztesek lelkesültsége irányában reménytelen volt 
minden diplomatikus transactio, amint ezt az aegyp-
tusi Fatimidák bőven tapasztalhatták. A második 
keresztes hadnál is a diplomatia csak alárendelt, és 
ügyetlen szerepet játszik. A harmadik hadjárat alatt 
azonban már tökéletesen kiképzett diplomatikus 
közlekedés vehető észre, sőt az egyenesen ilyennel 
kezdődik. A nyugoti császár követet küld Saladin-
hoz, hogy ennek követeléseit tudtul adja. A császár 
Jeruzsálemet, mint a sz. romai bii'odalom részét, re-
clamálja, és a rendelkezésére álló népek és harczo-
sokra utalva, ezt engedékenységre birni törekszik. 
Csak midőn a követség iparkodásai hasztalanoknak 
mutatkoznak, inditja meg seregét. Ez időtől fogva 
a diplomatia mindinkább nagyobb befolyásra jut. 

Azon kifejlődés, melynek lépcsőnkinti menetét 
a három első hadjáratban észleltük, egész befejezett-
ségében látható a negyedik úgynevezett német ke-
resztes hadjáratban 1197-ben. 6-ik Henrik forma-
szerint a hadjárat fővezetőjének és fejének ismerteti 
el magát. Császári felpénz által fogadja szolgálatba 
az egyeseket, és eltartásukról egy évre gondosko-
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dik. O a vállalat feje, lelke, irányzója. A hadsereg 
császári hajókon szállíttatik át Syriába. Nem pápai 
követ, hanem császári kanczellár, Konrád würz-
burgi püspök személyében halad a sereg élén. Nem 
romai és pápai, hanem romai — császárinak mond-
ható e hadjárat. A világi szellem már nemcsak a 
mozgalom vezényletében nyilvánul. A forma elvilá-
giasitása után a tartalom az eszme elvilágiasitása 
következik. Az első a másodikra természetszerűen 
vezetett. Miután ugyanis a világi hatalom az egész 
mozgalom vezetését kezeibe kerítette, könnyen jött 
kísértetbe, azt czéljainak előmozdítására kizsákmá-
nyolni, és a keresztesek fegyvereit saját érdekében 
felhasználni. És épen az 1197-i német keresztes 
hadjárat ennek első példáját mutatja fel. Kinek 6-ik 
Henrik császár jelleméről, és törekvéseiről csak 
némi ismerete van, tudja, hogy nem vallásos érze-
lem, nem a szent sír melletti buzgólkodás, sem a 
szentszék iránti vonzalom volt az , mi őt ama 
mozgalmak pártfogójává, követőjévé tették. A ke-
resztes háború örve alatt Barbarossa fia egészen más 
czélt iparkodott elérni. 6-ik Henrik eszménye, mely 



őt egész életén át foglalkodtatta, a középkor felfo-
gása szerinti : „impérium mundi" volt, és e czélra 
vette ő igénybe a keresztes hadak fegyvereit is. Ar-
ról volt szó, hogy miután már majdnem egész nyű-
göt meghajlott a hatalmas Staufenek eló'tt, a német 
császár hatalma keletre is kiterjeszkedhessék, és ez 
irányban a keresztes háborúnál alkalmasb eszköz 
alig is volt található. És valóban, habár csak rövid 
idö'kre, a német császár szándoka teljesedett, ameny-
nyiben Cyprus szigete, Örményország és Jeruzsá-
lem városa is a németbirodalom hübéreivé lettek. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KECZEL, aug. 6. Azt szokják a mostani világban 

ezerszer rebesgetni: ne keverjük össze a vallást a politiká-
val. S tudja Isten, hogyan van, hogy mégis ép azok, kik a 
vallás mellőzéséről beszélnek, mindennemű irataikba egyet-
mást a vallásról is rendeseen belekevernek. 

Tekintsük csak ellenzéki lapjainkat. Nézzük, hallgas-
suk meg imitt-amott a társaskörökben liberálisainkat. Min-
denütt majdnem kizárólagvelünkpapokkal bajlódnak,s vallá-
sunk egyes intézményei, sőt akárhányszor dogmái ellen is do-
bálódznak. Mindenütt ott vagyunk ; minden bajnak, mely 
akár az államgépezetben, akár máshol történjék, okai mi 
vagyunk. Ugy jártunk, mint Tertullián irta : si Tiberis 
ascendit in moenia, si Nilus non descendit in arva, si coelum 
stetit, si terra movit, si fames, si lues, statim christianos^d 
leones. ') 

Böszörményi urnák a tyúkszemére hágtak ; neki ront 
tehát a germanizáló katholikus papnak. 

Csernátony, mivel elveit érvényre nem emelheti, tit-
kári állomását kénytelen nélkülözni s a cserkoszorú helyett 
a roszalás hangjait nyeri ; toll helyett dorongot fog, melyet 
a szerkesztőnek magának kell sulyjától egy kissé megfosz-
tani : mindazonáltal jut elég a kath. papságnak, a concorda-
tum és dogmáknak, csak bírják elviselni. 

Bezerédi Sándor ur hamar pihenésre hajtotta fejét, 
mivel már káplányi minőségében megmutatta saját haszna-
vehetőségét, hanem aztán már ennek megint a „reactiona-
rius hierarchia" az oka. 

Hogy Böszörményi ur neki bőszül, ha csak egy kis 
baja van is, nem csudálkozunk, hisz ö csak nevének felel 
meg, s ha ilyen állapothan elbeszél olyat is, aminek nincs 
elég alapja, ezért neki megbocsátunk, mert az indulat egy 
időre az embert eszének használatán kivül helyezi. Hiszen 
ha ez igy nem volna, ő mindenesetre már csak történelmi 
jártasságánál fogva is mellettünk volna, mert bármennyit 
dobálódjék is a b. e. Haasra, az ö lapis offensionis-ára mint 
iskolatanácsosra, de a germanizálás bélyegét oly erősen rá 
nem sütheti, mint rásütötte magára II. József alatt a mun-
kácsi reformált egyházközség, s oly hazafiatlanságot reá 
nem bizonyít, mint amilyet Ráth Mátyás, győri evangelikus 

lelkészre Horvát Mihály (IV. 68.) rábizonyít, aki, ha most 
élne, magyar nemzetiség ellenes törekvéseiért az orosztól 
egy pár rendjelet bizonyára nyerhetne. 

Ami Csernátony urat illeti, őt egy, bizonyára szerinte 
is illetékes bíró igen találóan jellemzi. Mészáros Lázár öt 
kitűnő mocskolónak és a gorombaságok tollvivőjének nevezé. 
Cs. ur az akar maradni, aki Mészáros idejében volt. Piszkol, 
mocskol, gorombáskodik derűre borura ; mocskolódásainak 
azonban a papság s az egyház intézményei, elvei, ez a leg-
kedvesebb tárgya. Nem régiben is egy számában meghur-
czolja a papságot, még Knitelliust is előhozza, üti veri a con-
cordatumot, nyelveli, reprobálja az alkalmazkodni épen nem 
akaró dogmákat. No de úgyis kell, mert hisz a papság 
mindenbe bekanalozott. Már sz. István korában, amint Bo-
csor prot. tanár irja2) „pap-ész, pap-kéz dolgozott minde-
nütt," s [igy volt ez későbben is, II. András alatt János esz-
tergomi érsek ; 1526-ban a Mohácsnál elesett hét püspök, 
azután Szelepcsényi, PálfFy, Széchényi stb. mindolyan nevek, 
melyek, ha a bicskei esperest urat nem emiitjük is föl, az 
olyan Csernátony-féle nagy hazafiakban epeháborodást 
keltenek ; mert ezek a papok a „Siécle" tanúsága szerint, 
az ő togájokban breviáriumaikkal a legveszedelmesebb el-
lenségek. 

Hanem hát mit véthetett az a szegény concordatum ? Bal-
lagi ur lapjában is hosszan czikkezgettek róla. Eredeti, azok 
vesződnek vele legtöbbet, kiket a dolog legtávolabbról sem 
érdekel. Csernátony urnák a concordatum nem tetszik. Hát 
azt gondolja, hogy nekünk tetszik ? Elvontan, magában 
véve a dolgot. , nem; — mert higyje el, hogy az egyház 
jóvá soha sem hagyja, dicsérni nem fogja azon helyzetet, 
mely a concordatumokat létrehozza. Malum necessarium a 
concordatum egész dolga, mert csak ott jön létre, ahol az 
abnormis körülményekből az egyház a jövendő bajokat 
előre látja ; hanem ott aztán már létrehozatik, mert hogy 
mi az, amire támaszkodhatik, az egyház minden körülmé-
nyek között tudni akarja. De Cs. ur az egyházat s a papsá-
got illetőleg ép azt fájlalja, hogy ennek, melyet 1848. jogon 
kivül helyezett — a concordatum által lett némi jogalapja. 
S ily érzülettel még a szabadelvüség pávatollaival is mer 
dicsekedni, holott csak azon ,liberátres'-ek sorába tartozik, 
kikről Dupanloup 1864-ben Mechelnben emlékszik. Ugyan 
legyen önnek a szabadelvüség fogalmára nézve mestere 
Buoncampagni, ki 1864. ez érdemben körülbelül azt mondá : 
„Nem az a szabadelvüség, ha* az ember a papságot üldözi, 
hanem ha minden anyagi, erkölcsi és vallási érdeket ipar-
kodik megvédeni, legyenek azok az ős hagyományokon ala-
pulók vagy a legnemesebb eszmékből kifolyók." 1848. előtt 
Magyarországnak nem volt szüksége concordatumra, de 
aztán lett, azonban bár soha többé ne lenne. Mindazáltal a 
meglevő oly szerződés, mely fölött a szentszék megkérde-
zése nélkül sem Ballagi, sem Cs. ur határozni, semmisítő 
ítéletet hozni nem fog. 

Hát azokkal a jégkezü dogmákkal mi a ba ja? Jó 
volna, gondolja Cs. ur, ezekben is kissé alkalmazkodni, fő-
kép olyan országban, mint a mienk, hol az egyháznak 
sokja van még veszteni. Ugyan ugye? Haec omnia tibi 

') Apol. c. 40. 2) Magyar tört. I. 58. I. 
15* 
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dabo, si cadens adoraveris me. Erre Cs. urnák Veuillotval 
felelünk, aki egy helyen többek közt mondja : rAtalános és 
természetessé vált dolog napjainkban, olyasmit mondani, 
amiről az ember semmit sem tud." 

Most jön fortissimus vir noster Bezerédi Sándor. Ez a 
jó ur nyugalomban van, még sem nyugszik, mintha csak 
azt érezné, hogy mikor még fungált, a nyugdíjra rá nem 
dolgozott, most akarja tehát régi mulasztásait pótolni, s bő 
tapasztalatait az egyház visszaélései (?) kigyógyitására a 
közjónak (?) felajánlani. 

A reactionarius hierarchiával bajlódik. Domine iguosce 
illi, non enim seit, quid facit. Nyilván nem tudja, mi az a 
hierarchia. E szó az egyház rangfokozatát jelzi, melyben jó 
alant ugyan, de Bezerédinek is kijut a maga része, s okkor, 
ha egy kis szónoki figurával, partem ponemus pro toto, mon-
datát szépen arra alakithatjuk át, hogy ö a reactionarius, 
mert hisz ezt magáról is bevallja, midőn az egész hierar-
chiát, melynek ő is tagja, reactionariusnak állitia. Már pe-
dig propria oris fassio, plus valet centum testibus. Egyébiránt 
egyre megy,akár a hierarchia reactionarius ö reá nézve,akár ő 
a hierarchiára nézve,jó lesz,ha megszivleli azt, mit az excom-
municatio kimondása után Antonelli mondott Grammontnak, 
a lapokban meglelheti. Salutem plurimam ! Tomcsányi. 

LONDON, jul. 2-án. Angolhonban egy idő óta a türe-
lem szelleme lengedez a catholicismus javára. Pariemen tünk 
több törvényjavaslattal foglalkozik,melyek alkalmasak arra, 
hogy ledöntsék az utólsó korlátokat is, melyek a katholiku-
sok és protestánsokat a törvény előtt egyenlőtlenekké te-
vék.Az emancipatio még nem volt eddig teljes.Csak lassan lé-
pésről lépésre haladt annak ügye.O'Connel megnyitotta ugyan 
hitsorsosai számára a parlement kapuját, de még sok hivatal-
ból ki voltak zárva törvényileg a mai napig. A követek háza 
maj. 29-ki ülésben 44 szótöbbséggel elhatározta az oxfordi 
és cambridgei egyetemet a katholikusoknak megnyitni, kik 
most már itt akadémiai rangfokozatokat nyerhetnek, miután 
az odai felvételre nem leendnek kényszerítve Ielkismeretök-
kel meg nem egyeztethető hitesküt tenni. Tawcelt ur, ki a 
bili második olvasását sürgette, kimutatta, hogy a két egye-
tem vagyona legalább 500 millió frank értéket képvisel, és 
hogy e vagyon katholikusok által adományoztatott. A protes-
tansá lett Anglia azután elfoglalta, tehát csak a legszigorúbb 
igazság követelménye, hogy a katholikusok is részesüljenek e 
főiskolák áldásaiban, hol minden sz. Ede ős hitére utal. Glad-
s t o n e ezt ugyan ellenezte, de minden erőködése ellenére a bili 
2-ik olvasása,mely döntö szokott lenni,200 szavazattal 156elle-
n é b e n elhatároztatott.Nem kevésbé fontos két más ügy,mely a 
lordok házában maj. 31-én tárgyaltatott. Megszüntetése czé-
loztatik azon eskünek, mely gátolja a katholikusokat bizo-
nyos hivatalok elnyerésében. Az egyik törvény lehetővé te-
endi, hogy katholikus ember is Irlion lord cancellára lehes-
sen. A második megszünteti az átlényegités (transsubstran-
tiatio) ellen követelt gyűlöletes nyilatkozványt. Kimberley 
gróf, ki leginkább sürgette a törvényjavaslat elfogadását, ki-
jelenté, hogy öt, noha protestáns, mégis módfölött bántotta, 
midőn mint Irhon titkos tanácsának tagja, ezen esküre kö-
teleztetett. Westmeath lord ellenkező véleményen volt, azt 
állitván, hogy ezen eskü képezi a trón legnagyobb biztosité-
kát. Hinnünk kell, miszerint lord Derby azon véleményen 

van, hogy Anglia trónja erösebb alapon nyugszik, mivel ő 
mint a cabinet feje, a bili második olvasását sürgette, ami 
el is fogadtatott. — Az igen is fontos kérdés: az irhoni egy-
ház javairól, melyeket részben legalább a katholikusoknak 
visszaadatni többen óhajtanak, nem fog a jövő ülés szakig 
elnapoltatni, miután a kormány kezdeményezett ezen ügy-
ben. Lord Russel jelenté a felsőháznak, miszerint a király-
néhez intézendő feliratot fog előterjeszteni, melyben egy, a 
kérdés tanulmányozására kinevezendő bizottmány kiküldése 
kéretnék. Hasonló bizottmány, lord Derby inditványa foly-
tán, a ritualismus kérdésének megvizsgálására neveztetik. 
A ritualisták és elleneseik közötti vita mindinkább szélesebb 
mérvben terjed. A yorki főpap, habár az utóbbiak sorába 
tartozik is, egy hozzá intézett feliratra válaszkép kijelenté, 
miszerint, habár ő iparkodni fog a reformált anglikán egyház 
tanait egész tisztaságokban utódjaira áthagyományozni, 
mégis a vitákban tevékeny részt venni nem óhajt. Örömét 
fejezi ki egyébiránt afölött, hogy már a világiak is kellő fi-
gyelmet fordítanak az ügyre, fontosságát belátván. — A 
londoni püspök kevésbé békés szellemű. A főpap kettőt kül-
dött főesperesei közöl a vidékre. Az egyik Sindair János 
middleseli főesperes, a papsághoz intézett iratában minden 
mérsékletet nélkülöző modorban kel ki a rom. kath. egyház, 
a papismus ellen, hová a ritualisták, szerinte, Angliát terelni 
óhajtják. Az általa festett kép oly utálatos, hogy vissza kell 
tőle borzadni. A modor, melylyel a tisztelt főesperes eljár, 
emlékünkbe idézi bizonyos ókori chinai harezosok eljárását, 
mely abban állt, hogy előre küldött szörnyképek, sárkányok, 
kigyók s hasonló állatok képeivel elijeszszék az ellenséget, 
amely ellen liarczolni kellene. A hittani vitatkozás eme 
csudálatosan különszerü módjának nem volt más eredménye, 
minthogy vidámságot, nevetést keltett épen azon angliká-
nok köreiben, kiket az ékesen szóló főesperes megijeszteni 
szándékozott. A szörnyképekkeli hadakozás ideje már régen 
lejárt. Vannak a komoly hittani vitának már ujabb divato-
sabb és czélra inkább vezető módja, fegyverei, melyeket ha 
a főesperes nem ismer, legyőzetése kétségen kiviili. 

LISSABON, jul. 14-én. Junius végéig elnapolt ka-
marák utólsó üléseikben a pénzügygyei, költségvetéssel fog-
lalkozván, Belchior Garez követ a deficit kisebbítésére esz-
közül a püspöki megyék kevesbitéaét ajáulá. Megjegyezhet-
nök, hogy a kormány némileg már is követte eme államgaz-
dászati indítványt, több püspökséget üresedésben hagyván. 
Ujabb reductiót követelni annyi volna, mint a kath. egy-
háznak eltörlését indítványozni. A kőmivesi cultus bizonyára 
kevesebbe kerül, mert miután egy ideig a mindenség főépitő-
jéről csacsogtak, most ezen hiedelmet is ledönteni iparkod-
nak. Ugyanazon követ a tancosi tábor felállítását ja vállá, 
mely négy hó alatt az államnak két millióba kerül. Nagyon 
természetes, mennél kevesebb a püspök és pap, annál több, 
jól fegyelmezett katonára van szükség, mert a nép nem igen 
leend hajlékony, tanulékony, ha elveszti hitét. Nagy szeren-
cse a titkos társulatok tagjainak javaira nézve, hogy az ő 
tanaik a nép között nem igen terjednek. — Romába az ünne-
pélyekre a portoi, vizei és lamegói püspökök indultak. Mond-
ják, hogy ő szentsége nagyon szerette volna látni Romában 
a lisaboni patriarchát, és a bragai érsekprimást. Igy csak 
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három püspök képviselte Portugálliát a centenáriumon. 
Legalább mégis képviselve vagyunk, és nem leend okunk 
pirulni, mint 1862-ben. 

Brága ezidén is nagy lelkesedéssel ünnepelte IX. Pius 
születésének emlékünnepét és a semminariumi növendékek 
200 aláírással ellátott föliratot küldöttek a pápához. Tudvale-
vőleg D. Aguiar Antal ministerel nők, és 4-ik Péter alatt a szer-
zetesek ellen kibocsátott rendeletek ellenjegyzője, halálosan 
beteg levén, a halotti szentségeket kivánta. Ezen megtérést 
a kőmivesek zokon vették, és avval vélik magokat megbo-
szulhatni, hogy hallgatnak egy darab idő óta a beteg mi-
nister állapotáról. Aguiar fogja magát tudni vigasztalni efö-
lött. Egyébiránt kora daczára, mióta a luraiari palotába ment 
lakni, jobban érzi magát. 

Néhány év óta itt egy franczia, jótékony egyesület 
alakult, melynek elnöke a franczia követ, alelnöke a consul, 
igazgatója pedig Miel abbé, a lazaristák rendjéből. A szürke-
nénék ellen évek előtt a titkos társulatok által intézett ül-
dözés csak fokozta az itteni franczia telepitvényesek,és több 
józanlelkü portugalinak is buzgalmát, kik látják, hogy a 
szegény osztályúak nevelése mennyi kárt szenvedett ama 
szüzek kiűzetése által. A franczia gyarmat néhányat meg-
tartott a szüzekből iskolája és kórodája számára. Az igaz-
gató, segittetve a társulat által, 100,000 frankon egy uj há-
zat szerzett. E házban levő kórodában a szüzek a franczia 
tengerészeknek, és telepitvényeseknek kitűnő szolgálatot 
fognak tenni. A tanoda is ezután több gyermeket fogadhat 
be. A franczia külügyminister is szép segélyt juttatott. Az 
évi számadás szerint 1866-ban a társulat bevétele 15,061 fr. 
és 66 cent. volt, a kiadás : 12,189 fr. 14 c., maradt 1871 fr. 72. 
c. Ujabb gyűjtés eredményezett 3425 fr. és 33. c. IV. Péter 
özvegye adott 5,555 fr. Miel abbé és a szüzek által rendezett 
sorsjáték 4,700 fr. A még levő adóság fedezésére ezer köte-
lezvény bocsáttatott ki 50 frankjával. Van még Lissabonban 
a „szegény betegekczimü más társulat, mely sok megtérí-
tést eszközölt. 121 hölgy többet eszközölt, mint 1387 Paris-
ban és 400 Limában, hol e társulat szintén be van hozva. 
Reményijük, hogy a jótékonyság megszerezendi Isten áldá-
sát Portugalliára. 

AFRIKA. ZANGUEBAR. D'Ajan és Mozambique kö-
zött egy roppant földrész terül el, mely Zanguebar vagyis a 
zangsok hazája név alatt ismeretes, 6 tartományt foglal ma-
gában u. m. Quiloa, Zanzibar, Mombaza, Melinda, Berua, és 
Magadolo tartományokat, melyek fönökei szultán nevet vi-
selnek. A inuhamedán vallás, és pogányság hosszú százado-
kon át uralkodott már e vidékeken, midőn 1859-ben Fava 
ur a s.-dénesi (Bourbon szigeten) általános helyettes elhatá-
rozta, hogy itt fogja az Isten igéjét hirdetni. Zanzibar szigete, 
mint amely leginkább volt megközelíthető, választatott első 
állomásul, és 1860 vége felé Fava Jégó és Schimpff áldozá-
rokkal, 6 szerzetesnővel, és egy franczia sebészszel megin-
dult. Bourbon szigete lakosai pénzzel segélyezték a missiói 
vállalatot, és a telepitvényi kormány .15,000 frankot adott. 
Hogy a benszülöttek bizalma megnyeressék, a küldérek há-
zukban kórodát is nyitottak, gyógyszertárt és egy két mű-
helyt állitottak, később pedig iskolákat. Ezen idő tájban a 
sz.-dénisi püspök, kinek joghatósága alá helyeztetett az uj 
apostoli praefectura, a missió jövőjét biztositandó, azt szer-

zetes társulatra bizni elhatározta. És valóban Maupoint ő 
méltósága a zanguebari missiót 1862-ben a Szentlélekről és 
bold. Szűz szeplőtelen fogantatásáról nevezett congregatio-
nak adta által. Horner atyra a mis3Ío főnökévé neveztettetvén, 
Zanzibarba 1863. jun. 16-án érkezett, és a szultán által 
igen jól fogadtatott. A missiónak csak ezen egy állomása 
van, de egy másodiknak alapítása Bagamoyó-ban tervezte-
tik. Horner ide utazott körültekintendő, és ez utazásróli je-
lentés imigy hangzik. 

„1863-ban t. Horner atya Zanzibartól elutazott egy 
arab hajón,kíséretében Schimpff áldozár és 4 szerzetesnő volt. 
A franczia consul, Jablonsky ur, egy követségi katonát ren-
delt kiséreteül. Eljövetelünk esemény volt. Alig kötöttünk ki, 
férfiak, asszonyok, gy-ennekek egész csapatjai jöttek, üdvöz-
lendők bennünket, tudván hogy a szeretet müveinek gya-
korlására jöttünk. Üdvkivánataikra mi saucheli nyelven vá-
laszoltuk : Jambo sana ! (jó reggelt, jó megy) Bagamoyó 
guéma sana! (Bagomoyoban jó lenni) vatu hopa gvéma sana ! 
(az itteni emberek igen jók,) Egy katonai főnök csatlako-
zott most hozzánk, és diadalmenettel vonultunk be a hely-
ségbe, hol mindenütt szegénység nyomai valának láthatók. 
A házak agyagból készitvék szalma fedéllel. A tömeg laká-
sainkra követett, úgyhogy alig mozdulhattunk. Eljövetelünk 
hire a vidékre is eljutott, amiért egész nap mintegy ostrom-
állapotban voltunk. Alig végeztük el csekély ebédünket, 
nagyszámú betegeket hoztak, részint bőr, részint szembete-
geket, nénikéink az előbbiek sebeit kötözték be, az utóbbi-
aknak gyógyszereket adtunk. Különösen gyakori itt a szem-
baj (optalmie) a napsugaraknk a fehér homokróli visszasu-
gározása folytán. A láz itt ritka és nem igen veszedelmes. A 
levegő tiszta, egészséges. Augustus hóban az éjelek oly hűvö-
sek valának, hogy jól be kellett magunkat takarni. A népség 
itt jó, szelid, egyszerű, a fetischismusnak kevesen hódolnak, s 
általában hajlandók a polgáriosodás befogadására. Bizonyos 
szerénységet is találtunk itt, amely Zanzibarban nem észlel-
hető, hol az arabsok a feketékkel vegyest laknak. Boga-
moyoban a néhány arabs csak külalakra muhamedanok. 
Megígérték nekünk, hogy mihelyt iskolánk leend, gyerme-
keiket ide küldendik. Hat mértfölddel beljebb arabsokat már 
nem lehet találni többé. Ha ezekhez hozzá adjuk, miszerint 
a parti vidékek hosszábau ugy, mint az ország bensejében, 
egy nyelven beszélnek, a zanguebari missio nagy akadályok-
kal nem jár. 

Eljövetelünk napján még este felé, kisértetve katonák 
által, megnéztük a Fava által szerzett telkeket. Hat, egész 
hét hectare-nyi szép telek s élő sövény által bekerítve, 
és csak 5 pereznyi távolságra' a helységtől. Van itt ele-
gendő hely paplakra, zárdára, tanodára és kórodára úgymint 
templom-épitésre. Boldogok, kik a müvet befejezve fogják 
láthatni. A föld igen termékény, és mit nem teremne, ha e 
nép kevésbé lusta volna ? Mi sajnálattal láttuk, hogy mivé va-
rázsolhatná e helyeket az európai szorgalom, s minő az most. 

Augustus 5-én a Csemádor Sabor katonai főnök láto-
gatását fogadtuk, két fia és 40 katona kisérte, kik lőfegy-
verrel s karddal voltak ellátva és a szokott fehér köntöst vi-
selték. Sabort ezen felül fekete köpeny tüntette ki. Örömét 
fejezte ki jövetelünk fölött, s reményét, bennünket nem so-
kára beigtathatni uj állomásunkba. A szokásos üdvözletek 
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után átadtam neki a zanzibari szultán és kormányzó leve-
leit, melyeket Sabor a főnökök jelenlétében kívánt felolvas-
tatni nagyobb hatás eszközlése végett. A zanzibari szultán 
arabs levele imigy hangzott : „Az Isten nevében ! Bagamoyó 
főnökeinek üdv ! Hozzátok érkezendnek barátaim t. atyák, 
áldozárok, kik Francziaországból jönnek. Kérlek bennete-
ket, fogadjátok őket ugy, amint illik. Üdvözöllek, Said Mag-
guid." A második levél Saborhoz igy szól. „Isten nevében ! 
Sabor Musafer fiának, Csemádornak üdv ! Barátaim, N. N. 
áldozárok hozzád jövendnek. Adjad katonáidat rendelkezé-
sökre, ha az országot meglátogatni akarják, hogy senki ro-
szat ne tehessen nekik. Seid Magguid." A levelek felolvasása 
oly nagy hatást szült, hogy a főnökök, betakarván kezeik-
kel képeiket, kialtának : ti vagytok magatok az ország 
urai, mindent megteendünlc kivánságtokra, és ha akarjátok 
fejeinken fogunk hordozni.— Ez utóbbi ajánlat a legmélyebb 
tisztelet kifejezése. A főnökök, midőn később meglátogattak, 
lábainkhoz ültek a földre, mig mi pamlagfélén (kittendah) 
ültünk. 

Aug. 6-ka, az Urszine-változása napján, örömünnep 
volt számunkra. Ot órakor reggel szerencsések voltunk elő-
ször bemutathatni a szent miseáldozatot e földön, mely ta-

• Ián nem sokára testünket fogja befogadni. Egy kittendahra 
ráraktam bőröndömet, erre a portatilét, és mindazt mi szük-
séges az áldozatra. Mennyire meghatott valék, midőn az ég 
és föld ura nyomorúságos viskónkba leszállni méltóztatott ; 
mennyire kértem, legyen irgalmas e népnek, és részesitse a 
megváltás érdemeiben ! kértem, küldjön buzgó áldozárokat 
s hogy lelkesítsen engem arra, miszerint buzgó apostola le-
hessek. Az érzett benső öröm és vigasztalás egy percze elfe-
lejtetett velem tiz évi bajt^és szenvedést. 

Ugyanaznap elmentünk a kingani folyó megszemlélé-
sére, melyen Speke angol utazó hajózott a Nilus forrásainak 
felfedezésére. Jármüvünk az ország szokása szerint egy da-
rab fából volt kivájva, hossza 13, szélessége csak egy mé-
ternyi. Dagály levén, a partokat övedző szép erdőn halad-
hattunk át. Elvezet volt a zöld fák között evezni, melyek 
ágain virágok valának szemlélhetek, továbbá majmok, szép 
szinű madárkák. Három óra kellett, mig a folyóba bejut-
hattunk. Láttunk több vizi lovat. (Hippopotamus.) Révésze-
ink ajánlották, hogy jármüvünk széleire ki ne tegyük ke-
zeinket a krokodilusok miatt. A kingani folyó hat, egész 
hétszáz méternyi széles. — Másnap Kaoli-ba mentünk, hogy 
a Csémadornak visszaadjuk a látogatást. Gyalogolni kény-
szerülvén, homokban a forró nap alatt kifáradtunk ugyan, 
de bajunk nem történt, ami a vidék egészséges voltára mu-
tat, mert más trapicus vidéken ily utat tenni gyalog, veszé-
lyes volna. Sabor elénkbe jött üdvözletünkre, megmutatta 
az erődöt, mely kőből volt, azután fogadási termébe veze-
tett. Ez egy szük szoba, melynek más nyilása nincsen, mint 
egy kis ajtócska. A helyiség oly setét volt, hogy tapoga-
tódzni kellett. Néhány perez múlva szemeink hozzászoktak, 
és mi két pamlagot láttunk, fegyvereket a falon, s ez volt 
az egész bútorzat. Szolgáltak ezukros vizzel, és forró kávé-
val, melyet, noha keserűnek találtam, ki kellett üriteni, mert 
az illem azt parancsolta. A beszélgetés nem volt élénk, mert 
ismeretes, mily keveset beszélnek az arabsok. 11 ór.i felé 
az ebédlőbe vezettettünk, és ekkor Sábor elhozatta a ne-

künk szánt ajándékot : egy kajdácsot, 12 csibét, egy maj-
mot és két kecskét. Köszönetet mondván, két tiszt bizatott 
meg bennünket Bagamonyóig elkisérni, egy darabra maga 
Sábor kisért el, számtalanszor ismételvén r Masha la (köszö-
nöm.) Visszatértünkben egy arabs temetőn átmentünk. A 
sírok mindegyike fölött cserépedény van, hová a holtak szá-
mára eledelt tesznek. Egy kis ladikon juthatván csak ha-
jónkhoz, a feketék egész serege követett bennünket, fájdal-
muknak adván kifejezést gyors távozásunk miatt. Azt hit-
ték szegények, hogy csak tőlünk függ tovább maradni. Mi 
biztattuk őket, hogy nem sokára viszontlátandjuk egymást. 
Azon reményben hagytuk el Afrika ezen földét, hogy nem 
sokára, ha nem is vérünkkel, de veritékünkkél áztatjuk 
majd azt. 

Caterini bibornok által a püspökök elé tett kérdések. 
Perillustris ac Rme Domine ! 

Quum Sanctissimus Dominus Köster Pius PP. IX. in 
supremo apostoliéi ministerii fastigio speculator a Deo datus 
sit domui Israel, ideo si ulla sese offerat opportuna occasio, 
qua veram populi christiani felicitatem promovere vel mala 
eidem jam illata ac etiam tantummodo forsan impendentia 
agnoscere queat, earn nulla interposita mora arripit et 
amplectitur, ut providentiae et auctoritatis suae studium 
impense collocet, aut aptiora remedia alacriter adhibeat. 

Jam vero in hac tanta temporum rerumque acerbitate 
nonnisi singulari Dei beneficio sibi datum judicans, quod in 
proxima festiva celebritate centenariae memoriae de glorioso 
sanctorum apostolorum Petri et Pauli martyrio, et canoni-
zationis tot christianae religionis heroum, amplissimam 
pulcherrimamque solio suo coronam faciant ne dum S. R. E. 
Cardinales, sed etiam et Rmi episcopi ex omnibus terrarum 
partibus profecti, perjucunda eorumdem praesentia et opera 
sapienter sibi utendum statuit mandavitqua episcopis in 
Urbe praesentibus quasdam proponi quaestiones circa gravi-
ora ecclesiasticae disciplinae capita, ut de vero illarum statu 
certior factus, id suo tempore decernere valeat, quod in Do-
mino expedire judicaverit. 

Quae sint hujusmodi disciplinae capita, super quibus 
ex mandato Sanctitatis Suae haec sacri concilii Congregatio 
ab amplitudine tua relationem et sententiam, quantum ad 
tuam dioecesim pertinet, nunc exquirit, luculenter prostant 
in syllabo quaestionum, quem hic adnectimus. Si quid vero 
aliud forte sit, quod abusum sapiat aut gravem in urgenda 
sacrorum canonum executione difficultatem involvat, tibi 
exponere et declarare integrum erit : apostolica namque 
Sedes, re mature perpensa, succurrere et providere, prout 
rerum ac temporum ratio postulaverit, procul dubio non re-
morabitur. 

Ne autem ad hanc relationem comulate perficiendam 
dominationi tuae congrua temporis commoditas desit, trium 
vel quatuor, si opus fuerit, mensium spatium a die praesen-
tium litterarum conceditur. Coeterum camdum relationem 
mittendam curabis ad ipsam Sanctitatem Suam, vel ad hanc 
s. Congregationem. 

Interim impensa animi mei sensa ex corde profiteor 
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Amplitudini tuae, qui fausta quacquae ac salutaria adprecor 
a Domino. 

Amplitudinis tuae. 
Datum Romae, ex s. C. concilii die 6. junii 1867. 

Uti frater 
P. Card. Caterini, praef. 

Q U A E S T I O N E S 
q u a e a b a p o s t o l i c a S e d e 

episcopis proponuntur. 
1. — Utrum accurate serventur canonicae praescriptio-

nes, quibus omnino interdicitur, quominus haeretici vel 
schismatici in administratione baptismi, patrini munere 
fungantur ? 

2. — Quanam forma et quibusnam cautelis probetur 
libertás status pro contrahendis matrimoniis ; et utrum ipsi-
met episcopo vel ejus curiae episcopali reservetur judicium 
super status cujusque contrahentis libertate '? Quidnam tam-
dem hac super re denuo sancire expediret, prae oculis habita 
instructione die augusti 1670. s. m. Clementis X. auctoritate 
édita ? 

3. — Quaenam adhiberi possent remedia ad impedi-
enda mala ex civili, quod apellant, matrimonio provenientia ? 

4. — Pluribus in locis, ubi haereses impune grassantur, 
mixta connubia ex summi pontificis dispensatione quandoque 
permittuntur, sub expressa tarnen conditione de praemitten-
dis necessariis opportunisque cautionibus, iis praesertim, 
quae naturali ac divino jure in hisce connubiis requiruntur. 
Minime dubitare fas est, quin locorum ordinarii ab hujus-
modi contrahendis nuptiis fideles avertant ac deterreant, et 
tamdem, si graves adsint rationes, in exssquenda apostolica 
facultate dispensandi super mixtae religionis impedimento, 
omni cura studioque advigilent, ut dictae conditiones, sicuti 
par est, in tuto ponantur. At enimvero postquam promissae 
fuerint, sanctene diligenterque adimpleri soient, et quibus-
nam mediis posset praecaveri, ne quis a datis cautionibus 
servandis temere se subducat ? 

5. — Quomodo enitendum, ut in praedicatione verbi 
Dei sacrae conciones ea gravitate semper habeantur, ut ab 
omni vanitatis et novitatis spiritu praeserventur immmunes, 
itemque omnis doctrinae ratio, quae traditur fidelibus, in 
verbo Dei reipsa contineatur, ideoque ex scriptura et tradi-
tionibus, sicut decet, hauriatur ? 

6 — Dolendum summopere est, ut populäres scholac, 
quae patent omnibus cujusque e populo classis pueris, ac 
publica universim instituta, quae litteris sevcioribusque 
disciplinis tradendis et educationi juventutis curandae sunt 
destinata, eximantur pluribus in locis ab Ecclesiae auctori • 
täte modératrice, vi et influxu, plenoque civilis ac politicae 
auctoritatis arbitrio subjiciantur, ad imperantium placita et 
ad communium aetatis opinionum amussim : quidnam itaque 
effici posset, quo congruum tanto malo remedium afferatur, 
et Christifidelibus suppetat catholicae instructionis et educa-
tions adjumentum ? 

7. — Maxime interest,ut adolescentes clerici humaniori-
bus litteris severioribusque disciplinis recte imbuantur. Quid 
igitur praescribi posset adcleri institutionem magis ac magi3 
fovendam accomodatum, praesertim ut latinarum litterarum, 

rationalis philosophiae, ab omni erroris periculo intaminatae, 
sanaeque theologiae, jurisque canonici Studium in seminariis 
potissimum dioecesanis floreat ? 

8. — Quibusnam mediis excitandi essent clerici, qui 
praesertim sacerdotio sunt initiati, ut emenso scholarum 
curriculo, studiis theologicis et canonicis impensius vacara 
non désistant ? Praeterea quid statuendum efficiendumque, 
ut qui ad sacros ordines jam promoti, excellentiori ingenio 
praediti, in decurrendis pilosophiae ac theologiae studiis prae-
stantiores habiti sunt, possint in divinis sacrisque omnibus 
disciplinis et nominatim in divinarum scripturarum, sancto-
rum patrum, ecclesiasticae históriáé, sacrique juris scientia 
penitius excoli? 

9. — Juxta ea, quae a concilio Tridentino c. 10. vers. 
23 de reform, praescribuntur, quicumque ordinatur,illi Eccle-
siae aut pio loco, pro cujus necessitate aut utilitate assumi-
tur, adscribi debet, ubi suis fungatur muneribus nec incertis 
vagetur sedibus ; quod si locum inconsulto episcopo deseru-
erit, ei sacrorum exercitium interdicitur. Hae praescriptio-
nes nec plene, neque ubique servantur. Quomodo ergo his 
praescriptionibus supplendum et quid statui posset, ut clerici 
propriae dieocesi servitium et suo praesuli reverentiam et 
obedientiam continuo praestent ? 

10. — Plures prodierunt et in dies prodeunt congre-
gationes et instituta virorum et mulierum, qui votis simpli-
cibus obstricti piis muneribus obeundis se addicunt. Expe-
ditne et potius congregationes ab apostolica Sede probatae 
augeantur, latius crescant, quam ut novae, eumdem prope 
finem habentes, constituantur et efformentur ? 

11. — Utrum sede episcopali, ob mortem, vel renun-
ciationom vel translationem episcopi vacante, capitulum 
ecclesiae cathedralis in vicario capitulari eligendo plena 
libertate fruatur ? 

12. — Quanam forma indicatur et fiat concursus, qui 
in provisione ecclesiarum parochialium peragi debet juxta 
decretum concilii Tridentini, sess. 24, de reform., c. 18, et 
constitutionem s. m. Benedicti XIV., quae die 14. decembris 
1742 data, incipit „Cum illud." 

13. — Utrum et quomodo expediret numerum causa-
rum augere, quibus parochi ecclesiis suis jure privari possunt ; 
nec non et procedendi formám laxius praestituere, qua ad 
hujusmodi privationes facilius, salva justitia, possit deveniri ? 

14. — Quomodo exsecutioni traditur, quod de suspen-
sionibus ex informata conscientia vulgo dictis decernitur a 
concilio Tridentino, c. 1, sess. 14, de reformat. Et circa hu-
jus decreti sensum et applicationem estne aliquid animad-
vertendum ? 

15. — Quonam modo episcopi judiciariam, qua pollent, 
potestatem in cognoscendis causis ecclesiasticis, potissimum 
raatrimonialibus, exerceant, et quanam procedendi atque 
apellationes interponendi methodo utantur ? 

16. — Quaenam mala proveniant ex domestico famu-
latu, quem familiis catholicis praestant personae vel sectis 
proscriptis vel haeresi addictae vel etiam non baptizatae ; et 
quodnam hisce malis posset opportune remedium afferri ? 

17. — Quidnam circa sacra coemeteria adnotandum 
sit ? quinam hac de re abusus irrepserint et quomodo tolli 
possent ? 
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VEGYESEK. 
A sz.-Benedek-rendtiek alatt álló esztergomi fögymna-

siumban, a mult iskolai félévről szóló érdemsorozat szerint, 
volt a nyolczosztályu középtanodában mindössze 495 ta-
noncz. Ezek közöl 440 r. katholikus, 2 ág. 1 helv. hitval-
lású, 1 nem-egyesült görög, 21 izraelita. Nemzetiség szerint 
volt 438 magyar, 12 német, 14 sláv, 1 szerb. Az ifjúság kö-
zött kitűnőt nyert 116, vagy is a negyedrész. 

A „Magyar Sión" juliusi füzetében Ipolyi Arnold „a 
magyar domonkosok történetéhez adalékokat," — Vass Jó-
zsef „az erdélyi egyháztörténelem mezején kalászatot," — 
Szántófy A. „a bakácskápolna Esztergomban" folytatást, 
— Ch. R. „mit tettek a lefolyt félévben a holt kezek ?" ér-
tekezést közöl, Knauz Nándor pedig folytatja a posonyi 
káptalan kéziratainak kiadását. 

Kaptuk a kalocsai érseki nagygymnasiumban, a je-
zsuita atyák vezetése és oktatása alatt iskolába járt tanon-
czok érdemsorozatát az utólsó iskolai félévre. A tanonczok 
száma, nyolcz osztályban, 516, köztök 22 héber, s az utói-
sók közöl némelyek kitűnő jelesek. Az érdemsorozat osztá-
lyonkint legelőször is az egész éven át tanúsított tanulási 
szorgalom és erkölcsi viselet által kitűnőket, s jutalmazot-
takat mutatja, utána azon ifjúkat, kik versenyzés következ-
tében jutalmat nyertek; és csak ezek után jön az egyes 
osztálynak érdemsorozata szokásos rovatokban. Érettségi 
vizsgát tett 17 ifjú, kik közöl 11 kitüntetéssel, 6 pedig egy-
szerűen alkalmasnak találtatott a felsőbb tanulmányokra. 
Végén állnak a sz. István királyról nevezett nevelde növen-
dékeinek érdemdijazottjai. 

Olvasóink közöl sokan fájdalommal fogják fogadni 
báró Moy de Sons Ernesztnek halálát, mely Inspruckban, 
aug. 1-én megtörtént. A kath. tudósok legkitünőbbekjeinek 
egyike volt. Született 1799-ben Münchenben, egy íranczia 
kiköltözött nemes családból, iskoláit ott végezte, katonai 
pályáját jogtanulmányokkal váltotta fel, s már 1833-ban 
Wiirzburgban, 1837-ben Münchenben, mint jogtanár, mű-
ködött. Itt I. Lajos király alatt, mielőtt az öreg király esze 
Lolán megtébolyodott volna, a kath. tudósok egyletének 
egyik legmunkásabb tagja, minden jónak barátja volt. A 
kóbor csúf leány sokak között Moyt is megbuktatta, Naum-
burgban a semmisítő törvényszék tanácsosává tette, hogy 
Münchenből elmozdíthassa. 1851-ben insprucki egyetemnél 

{"ogtanár lett, 1858-ban az egyetem nagyságos rectora, 1864-
•en a német kath. gyűlés elnöke. Több könyveken kivül 

dolgozott több külföldi kath. lapnál, s emellett saját jeles 
havi folyóiratát is „Archiv für das Kirchenrecht" kiadta.Val-
lásos, munkás, határozott, s tiszta jellemű férfi volt egész 
életében. 

Megjelent és az előfizetőknek szétküldetett a „Kath. 
Lelkipásztor" sept.-octoberi füzete, melyben az egyházi szó-
noklatok folyama pünköst utáni 12-dik vasárnaptól 20-dik 
vasárnapig terjednek, a közbeeső ünnepek, s szokásos bú-
csunapokra készített egyházi szentbeszédekkel együtt, u. 
m. az őrangyalok, Máté, Mihály, Vendel szentek ünnepére, 
Kisasszony napjára, szent-olvasó vasárnapjára. A szentbe-
szédek folyamát megelőzi két értekezés a) kátéoktatásról, 
b) a tanodának az egyházzal való szoros viszonyáról. 

Mult vasárnap a nyuli hegybeli sz. Donátról nevezett 
kis kápolnában igen szivreható ünnepély ment végbe. Fő-
tisztelendő Pecho Endre védenyi plébános és esperes ur, ki 
egyszersmind nyuli szőlőbirtokos, a fent emiitett kápolnát sa-
ját költségén kijavíttatván és feldiszittetvén, az isteni tiszte-
letnek e napon ujolag megnyilt kápolnában reggeli 8 órakor 
mutatá be az első sz. mise-áldozatot, melyen a jótevő, lelkes 
egyházi férfiúnak számos rokonai és tisztelői Győrből és 

több nyulhegybeli lakosok jelen lévén ájtatoskodtak ; az ün-
nepélyt igen emelé több győri ének- és zeneegyleti tagok 
által szabatosan előadott vocal-négyes miséje Haslingernek. 
Az ünnepély istentiszteleti részét magyar vendégszeretettel 
fűszerezett magán ünnepély követé az esperes ur szőlőjében, 
hol a vendégkoszorut a dalárok egész napon át a legváloga-
tottabb müdarabok előadásával mulatták ; a háziúr leeresz • 
kedö nyájas és barátságos, gyermekded őszinte örömteli ke-
délyének, az ünnepély sikerülte fölötti nyilvánulásai az irán-
tai tiszteletet a jelenlevőkben még inkább fokozták ; a házi 
gazdai teendőkre felkért rokonok szivélyes és figyelmes gon-
dossága pedig a jelenvoltak emlékében eltörülhetlenné tevék 
ez ünnepélyt. (Gy. K.) 

Roma a kath, egység központja, az egyes egyházak 
közös anyja, azáltal is bizonyítja magát ilyennek, hogy ke-
belében majcl minden nemzetnek saját temploma van. Több 
nemzet enyészett el már, több ország veszett el, egykori fön-
létének emléke csak Romában maradt még fön. Hol van a 
görög birodalom ? Nincs; de ott van Romában a temploma : 
S. Maria in schola graeca , másként : bocca délia verità 
templom. Hol vannak a gótok ? Nincsenek ; de ott áll 
még a templom : Sancta Agatha Gothorum. Brétagneok 
nincsenek, ott áll s. Claudius Borgognorum ; Lotharinghia 
sincs többé, de ott áll s. Nicolaus Lorenarum. Flammandia, 
kath. Anglia, Lengyelország, Slavonia, Illiria nincs többé, 
régi dicsőségeikből csak dtiledékek maradtak fön ; de ott 
vannak s. Julianus Flammanorum, s. Thomas Anglorum, s. 
Stanislaus Polonorum, s. Hieronymus sclavorum. Hol van-
nak a kath. szerecsenyek ? de templomuk megvan s. An-
tonius Aethiopiorum, s. Stephanus Maurorum. Olaszország-
nak egyes országai függetlenségüket mind elveszítették, e 
függetlenségnek emlékei már csak a romai templomokban 
állnak még, u. m. velenczei piacz, florenczi piacz, s. Joannes 
Florentinorum, s. Crux Luccensium, s. Petronius Bononio-
rum, s. Carolus Lombardorum, s. Venantius Cremonensium, 
s. Salvator, s. Maria Marcheggiorum, ecclesia sudarii Christi 
Sabaudiorum, s. Bartholomeus Bergamorum, s. Franciscus 
Brescianorum ; a francziáknak van sz. Lajos, a németeknek 
deli' anima, a spanyoloknak sz. Jakab, a portugáloknak sz. 
Antal temploma. A kath. egyház a nemzetiségnek, függet-
lenségnek a nemzetek életében a leghivebb barátja. 

Tomaso Ferencz János,mondovii püspök Piemontban, egy 
jeles, és az olaszországi eseményekre nézve, melyek a forrada-
lom pokoli gonoszságát és az egyház ártatlanságát egy rész-
ről, dicsőségét pedig más részről bizonyítják, könyve igen 
nagy horderejű lesz, és pedig e czim alatt : „L'episcopato e la 
rivoluzione in Italia, oss'a atti collettivi dei veseovi italiani 
preceduti da quelli del somo Pontefice Pio IX intro le leggi 
ed i fatti della rivoluzione.", A munka két nagy kötetből fog 
állani; az elsőben olaszországi, a másikban az egyetemes 
egyházi események és az ezekre vonatkozó okmányok fog-
nak közöltetni. Az első hiteles okmányok nyomán bebizo-
nyítja, hogy a szentatya, a püspökség, a papság főbbjei 
mindig ohajtották Italia nemzeti függetlenségét, anélkül, 
hogy az egyház szabadságaiból vagy jogaiból csak valamit 
is feláldoztak volna. Biztos védvet nyújt tehát a jövőben 
írandó történelem íróinak, hogy a püspökség sem a hazának, 
sem az egyháznak jogait, érdekeit soha és semmiben fel nem 
áldozza. — A második kötet, mikint, a szerző maga mondja 
az előszóban, m. s főt. Roskovány Ág. nyitrai püspök „Mo-
numenta cath. pro indep." czimü munkájából kivonat lesz. 
A mondovi püspök csak két kötetet emlit e czimü munkájá-
ból a magyar püspöknek, nem tudván, hogy abból más hat 
kötet van. — Ez Í3 bizonyíték arra, amit egykor irtunk, 
hogy Roskoványi püspök munkáit a kath. védirók mindig 
nagy kárral fogják nélkülözni, mindig legbővebb forráskint 
használni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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A keresztes hadak jelleme és fej-
lődési menete. 

Az 1197-ik évi eljárás nem sokára utánzásra 
talált. Még élénk volt a német keresztes hadjárat 
emléke, midőn a keresztbeli egy ujabb visszaélés a 
kereszténységet megbotránkoztatta. Valamint 1197-
ben a keresztesek fegyverei a Staufenek imperialis-
musa érdekében felhasználtattak : ugy később még 
nagyobb megszentségtelenités által egy olasz ke-
reskedő-köztársaságnak szolgálatjába hajtattak. A 
latinnak nevezett ker. hadjárat ugyan nem ezen 
ezélból alakult, a frank nemesség soká ellenezte a 
velenczei törekvéseket, de ellenkezésük legyőzetett. 
Roma intelmei, sőt censurái is eredménytelenek vol-
tak. Először látta ez alkalommal a világ azon ritka 
tüneményt, hogy a pápa oly fegyveresek ellen, kik 
magukat a keresztről czimezték, az egyházi bünte-
tések szigorával fellépett. Veleneze jövő nagyságá-
nak nem csekély emeltyűjét birta e vállalatban, 
mely azonban a szegény keleti keresztényeknek 
semmi hasznot nem hozott. Eme félelmetes módon 
elharapódzó világias szellem meggátlására az egy-
ház üdvös reactiot keltett. III-ik Incze pápa volt 
az, ki, miután a latin keresztes hadjárat botrányos 
kimenetele, úgyszólván, szemei előtt történt, hatal-
mas jellemének egész erélyével iparkodott meg-
akasztani azt fejlődési menetében, és azon szép és 
nagynak egyiránt nevezhető tervet készité: a ke-
resztes hadjárati mozgalmaknak eredeti alapjaira 
való visszavitele által a lelkesedés már-már enyé-
szetnek indult szellemét föleleveníteni, és az elmúlt 
idők nagyszerű jeleneteit megújítani. Nem akart 
ugyan Incze a már megkezdett fejlődéssel egészen 
szakítani. Oly át és át szervező szellem, minő az 
övé volt, a legelső keresztesek rendezést nélkülöző 
lelkesedését nem kiválthatta. A világi hatalom által 
létesített rendet, organisatiot ő is elfogadta, sőt még 
jobban kiképezte. Az e czélra kivettetni szokott 

adót megtartatni kivánta, és azt is oliajtotta, hogy 
minden néposztály a maga illetékét állítsa ki a har-
czosokból is. De egész határozottsággal követelte 
ezeken kivül, hogy a vállalat főirányzása az egy-
ház kezeiben legyen, és az egész mozgalom eredeti 
czéljaira vezettessék vissza. Ismeretes, a pápa terve 
eleinte mennyi akadályokba ütközött. Habár a 
szentszék ekkor hatalma fénypontját érte el, mégis 
tapasztalnia kellett ezen irányban legalább királyok 
(Michaud VI, 83.) és a nép részéről is ellenkezést, 
mely utóbbi különösen a hadi adót találta már nyo-
masztónak. De a nagy pápa kitartása és bölcs ta-
pintata legyőzött minden akadályokat, és ez talán 
kivívott diadalainak egyik legfényesbike. Il-ik Or-
bán pápa ideje, a clermonti napok visszatérteknek 
látezottak. Kiterjedésre nézve az Incze pápa általi 
mozgalom még felül is múlja az előbbieket, ameny-
nyiben oly népek is csatlakoztak, melyek eddig 
részt nem vettek. A nyugot legtekintélyesb fejedel-
mei, az ifjú császár élükön, a magyar, norvég, és 
angol királyok felveszik a keresztet. 

Némethonban egyházi és világi nagyok köve-
tik példáikat, sehol talán a lelkesedés nagyobb és 
általánosabb nem volt, mint az alsó-rajnai tartomá-
nyokban, hol a mozgalom egyházi jellege mellett a 
népies világi is nyilvánult ismét, és Köln, a szentek 
városa, jó példával járt előre. Egy fényes zsinat, 
melyet az összes kereszténység birodalmi gyűlésé-
nek nevezhetnénk, 1215-ben Romában tartatott, 
hogy itt a végső intézkedések megtétessenek. Az 
egész kereszténység egy uj hadjárata állott a kü-
szöbön, nagyszerűbb mint valaha. Ekkor a pápa 
meghal, s vele együtt terveinek és reményeinek 
büszke épülete romba dül. Az egész mozgalom az 
ő müve volt, vele annak szelleme távozott. A népek 
buzgalma meghűl, a fejedelmek és nagyok egymás-
után visszavonulnak. Egység, középpont, összefüg-
gés hiányzott. A tervezett nagyszerű hadjárat he-
lyett a hatalmas mozgalomból egy két külön had-
járat növi ki magát, melyek folyama, és kimenetele 
a nagyszerű előkészületek éles ellentétét képezik. 
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Az első vállalat, melynek feje II-ik András, és czélja 
Syria vala, hős tetteket ugyan felmutathat, de ki-
menetele kedvezőtlen vala. A második hadjárat, 
mely az alsó-rajnai tartományokból indult ki, és 
legközelebb Egyptom ellen volt intézve, dicsőén 
vette kezdetét, és Damiette eleste után nagyszerű 
reményeket helyezett kilátásba; de a nyugot rész-
vételének hiánya és Il-ik Fridrik Ígéretének be 
nem váltása miatt, szinte szomorú véget ért. Végre 
a harmadik hadjárat, melynek vezére Il-ik Fridrik 
volt, a saracenusoknak világosan kimutathatta, mi-
kint a keresztes hadjáratok kora vége felé közeleg. 
Élén egy az egyház átkával terhelt fejedelem, ki, 
mielőtt a keresztet felvette, egy nyilatkozványban 
boszuságát a romai curia ellen közzétette ; egy ke-
resztes hadsereg, mely a sereg nevét alig érdemié ; 
oly hadjárat, mely diplomatikai alkudozásokra szo-
rítkozott; oly beke végre, mely inkább az előny 
szinét, mint az előnyt magát vette számba, és mely 
midőn a nyugot megoszlását a saracenusokkal meg-
ismerteié, erkölcsileg többet ártott, mint anyagilag 
használt — ime ez Il-ik Fridrik keresztes hadjára-
tának képe. Igy végződött a fényes kezdet után 
III-ik Incze kísérlete épen ellenkezőjével annak, 
ami szándékoltatott : a keresztes hadak eszméjéűek 
megszentségtelenitésével. Nyilvánvalóvá lett, hogy 
az 1095-iki szellem nem uralkodik többé nyugoton, 
hogy az ős idő lelkesültsége mesterséges eszközök-
kel egy kis időre fentartható ugyan, de tartósan 
többé nem. — A legközelebbi kor bonyodalmai, a 
pápa és császár között újra kitört viszályok a ke-
reszthirdetés utólsó varázsát is megszüntettették. — 
Hasztalan igyekezett századának legajtatosabb feje-
delme, IX-ik Lajos, azon nemzetet, mely egykor a 
kereszt ügyében a többi nemzeteket lelkesedésben 
felülhaladta, a régi eszmékért újra föllelkesíteni. 
Ezen kísérlet sem sikerült. IX-ik Lajos franczia 
király keresztes hadjáratai csak személyes vállala-
tai a királynak, melytől a nemzet nagyban legalább 
idegen volt. A nép részvétlenül maradt; a papság 
tiltakozott a kivetett adó ellen, és pápai censurák 
általi fenyegetés volt szükséges, hogy engedékeny-
ségre birassék ; az ország nagyjai ellenvetéseket tő-
nek, sőt még a király legközvetlenebb környezete 
sem kedvezett a vállalatnak, mely csak roppant 
erőködésekkel létesittetett. A nyilvános hangulat 
olyannyira kedvezőtlen volt, hogy a kivonuló had-
sereg déli Francziaország némely városaiban ellen-
séges módon fogadtatott. 

A keresztes hadjáratok megszűntek a keresz-

ténység közös ügyének tekintetni. A fejedelmek a 
pápák ismételt intelmeire is tétlenek maradtak, 
vagy felhasználták a keresztes hadak hirdetését 
arra, hogy közadót vessenek ki, melyet azután 
saját pénztáruk megtöltésére forditottak. Ezen vál-
lalatok népszerűtlenek is kezdettek lenni, sőt itt-
ott mély ellenszenvvel találkoztak. Regensburg-
ban a ghibellin érzelmű polgárság határozatot ho-
zott, mely által a keresztnek a keresztesek módja 
szerinti viselete súlyos büntetés terhe alatt tiltatik. 
Sőt nem hiányzik rá példa, hogy e hadjáratok hir-
detése a clerus elleni fegyver gyanánt használta-
tott. IV-ik Incze pápa alatt történt (1251), hogy 
Flandriában és éjszaki Francziaországban egy szer-
zetét elhagyott cistercita, állítván, hogy a bold. Sztiz 
által parancsoltatott meg neki keresztes hadjáratot 
hirdetni, sok csőcselék népet gyűjtött egybe, és 
durva kihágások között gazdag papok és zsidók 
ellen inditott hadat. Az idő szomorú jelei voltak 
ezek, és mintegy előjátéka azon communisticus moz-
galmaknak, melyek néhány nemzedékkel később 
egész délnyugoti Európát ellepték. 

A keresztes hadak ideje elmúlt. Az eszmék, 
melyek két századon át uralkodtak az elméken, el-
veszték erejüket. A nyugoti kereszténység egységé-
nek és összetartásának öntudata, és az izlam elleni 
érdekközösségnek elismerése a belviszályok között 
elveszett. A kereszténységnek keleteni föladatáról 
már megfelejtkezni látszottak. A mult idők hivő 
lelkesedése és költői emelkedettség helyére hideg, 
prosai a közelfekvők és anyagiak felé fordult gon-
dolkozásmód lépett, mely az ősök föllelkesült irá-
nyát nem érti többé, éa a kereskedelmi érdekeket 
többre becsüli a keleteni nagyszerű tervek kivitelé-
nél. Majdnem részvét nélkül fogadtattak a keresz-
tények Palestinábani birtokainak elvesztésérőli hí-
rek, mig végre Accon eleste 1291-ben a keresztény 
uralomnak a syriai partokon véget vetett. — Igy 
végződött ama mozgalom, melyben, inkább mint 
bármily másban, szemlélhetjük a középkor fejlődési 
menetét. Fényesen kezdődött, lépcsőnkint hanyat-
lott, mig végre egészen eltűnt. Alapgondolata, mint 
a középkor sok egyéb nagy eszméje, kivihetlennek 
mutatkozott, és képtelen volt tartósan uralkodni az 
érzelmeken. De váljon azért pálczát törjünk-e az 
egész mozgalom fölött ? Talán mi is beleegyezzünk 
a mult század kiméletlen Ítéletébe, a rajongás és 
korlátlan tettszomj fölötti vádakba, mi is milliomok 
hasztalanul kiontott véréről beszéljünk, kik a cul-
tura müveitől elvonva, egy rögeszmének lettek ál-



dozatai '? Szomorú, leverő volna a történeszre nézve, ki a 
történetbeni haladásba hisz, ha ama felfogás igaz, alapos 
volna. Erintettük már, hogy a kedvezőbb felfogás nemcsak 
megengedhető, hanem határozottan föntartandó is. Kevésbé 
gondolunk emellett azon magasztos érzelemre, mely a ke-
resztes hadjáratokban nyilvánul, és mely mig a legnagyobb 
tévedések között sem tagadja meg magát: a történelem nem 
ismer egy második küzdelmet, mely az eszményi iránti ön-
zéstelen odaadás, áldozatkészség, erkölcsi heroismus, alázat, 
kitartás és béketűrés teljét mutathatná fel. Mindamellett 
csekély vigasztalás lenne, ha csupán ezen erények kitünte-
tése végett öntetett volna százeierek vére. A keresztes har-
czok közvetett eredményeiről sem szólunk, művelődés-tör-
téneti jelentőségükről, a tudományok, művészetek, törvény-
hozás, kereskedés, ipar általuk történt előmozditásáról. Né-
zetünk szerint a keresztes háborúk legközvetlenebb czélja 
sem lön egészen eltévesztve, mint közönségesen hiszik. Ha 
Jeruzsálem állandóan nem is tartathatott meg, mégis más 
fontos területek a saracenektöl örökre elvétettek, és a ke-
resztényeknek visszaszereztettek. A saracenek kiűzetése 
Siciliából, habár 1096 előtt történt, lényegesen mégis a ke-
resztes hadakban később nyilvánult szellemének mintegy 
előleges müve. A portugalli keresztes királyság alapittatása, 
és föntartása, a saracenek hatalmának Spanyolországbani 
megszorítása, a keresztesek fegyvereinek tulajdonítandó 
eredmények. Azonban, ha fontosak e hadjáratok, az által 
mit létesítettek, még sokkal fontosabbak az által, mit meg-
akadályoztattak. Közönséges és mégis téves nézet eme had-
járatokat hóditóknak, és az izlam ellen irányult vallásos fa-
natismusból eredetteknek állítani. Ha valaha volt védelmi 
harcz, ugy ezt annak kell neveznünk világtörténelmi össze-
függése szerint. Az ellenség, ki megtámadtatott, az volt, mely 
már két világrészt rabolt el a kereszténységtől, és a harmadik-
nak meghóditását megkezdette. A kereszténység létezése-
érti védelemharcz volt ez, habár kezdetekor a veszély oly 
nagynak nem is látszott; az erejének öntudatára jutott nyu-
goti kereszténység harcza volt ez, a már századok óta az 
egyeduralomért küzdő muhamedanismus ellen. Hogy ezen 
harcz legbensőbb lényegében védelmi vala, mutatják azon 
események, melyek felmerültek közvetlenül ama hadjáratok 
megszűnése után : az izlam ujrai betörése Európába, a nico-
polisi és varnai véres napok, Konstantinápoly eleste, és az 
osmannok megjelenése Bécs falai alatt. Ahelyett tehát, hogy 
középkori keresztény elődeink korlátlan tettszomja és ra-
jongása fölött panaszolkodhatnánk, inkább köszönettel és 
hálával tartozunk nekik, hogy épen a moslimek erőteljének 
korában az ásiai barbárság haladását föltartóztatták, és ev-
vel a nyugoti műveltséget megmentették. (Dr. Kampschulte 
után.) L. F. 

EGYHÁZI TUDÓSITÁS03ÉL 
PEST, aug. 20. Három okmány fekszik előttünk. Első 

az erdélyi katholikusok előterjesztése a m. kir. oktatás- s 
cultusministerhez az 1866. jan. 10-én tartott gyűlésének 
jegyzökönyvével, az erdélyi kath. rendek történelmi ismer-
tetésével, szervezetével és legalázatosabb föliratával cs. ap. 
kir. fölségéhez, esedezvén, hogy az 1849-ben felsőbb ható-
sági rendelettel beállitott erdélyi kath. rendek testületi mű-

ködhetését visszaállítani s ebben a kath. egyháznak a tör-
vényszerű és történeti függetlenségét Erdélyországban visz-
szaadni méltóztassék. 

A másik b. Eötvös József minister urnák, ez esetben 
mint magános polgárnak körlevele az országos népnevelési 
egyletek létrehozásáról, szervezéséről. 

A harmadik ugyanő nagyméltóságának, a minister 
urnák levele az ország herczegprimásához, a magyarországi 
kath. rendek testületi fölállításáról. 

Mind a három okmány, még ha semmi sikerre sem szá-
molhatna, már mint vállalat, mint kisérlet is, figyelemre 
méltó, valamint arra is, hogy lapunkban nekik helyt adjunk, 
mert nemes kezdemény mult idők sebeinek orvoslására, a 
jövő boldogabb helyzetnek létrehozására, tehát történelmi 
mozzanat, melyet egy kath. lapnak emlités, felvilágosítás 
nélkül hagyni nem szabad. 

Hogy oly későn emiitjük, az okmányokban rejlő vál-
lalatok nagysága elég magyarázatot ad, s mielőtt a siker 
némi lehetősége beköszönt, minek üdvözöljük, minek taglal-
juk a tárgyakat ? A mai világban úgyis sok vállalat füstbe 
megy. 

Most azonban a minister báró ur bejelentése szerint, 
az ország herczegprimásához intézett levelének bevezetésé-
ben, az erdélyi fölirat sikert fog aratni. Milyen lesz mégis e 
siker? teljes-e vagy részletes? határozott-e ? vagy határo-
zatlan ? Meg fogja-e hozni ez, előre hirdetett siker az erdélyi 
kath. egyháznak az általa visszakövetelt függetlenséget és 
szabadságot, vagy pedig csak külső szinét mindennek ? meg 
lesz-e adva eme függetlenség és szabadság most azonnal, 
vagy pedig kilátásba helyeztetvén, vagy legfölebb elvben 
kimondatván, további ministeri körülírásoknak, vagy leg-
alább az erdélyi kath. rendek és a magyar minister közti 
további tárgyalásoknak, prózai, kereskedői nyelven, alku-
dozásoknak, alkotmányos devalvatioknak lesz-e tárgya ? 
azt a legmagasabb kir. leirat fogja megmutatni. 

Mindezeket mi nem tudjuk, mert a minister báró ur 
nem mondta, — a nagy dolgokben pedig mindig tanácsos a 
gondos körüllátás és tartózkodás. Sem vérmes remények, 
sem pedig elcsüggedés. 

De mégis a minister báró ur két rendbeli levele lega-
lább bizonyság arra, hogy a magas kormány akar, határo-
zottan akar valamit, s miként a tőle eredett két okmány 
mutatja, a magas kormány szándékai a kath. egyház iránt 
bizonyos fokban kedvezők. Nem is kell több, hogy az ohaj-
tott siker örvendeztesse meg a hazát. 

A kedvezés felhozott indokai a nem kath. vallásfele-
kezetek függetlensége, szabadsága, szóval önállósága. Van-
nak-e erre a magas kormánynak még más politikai indokai, 
melyek neki tanácsolják, hogy a nyolczszázados kötelezett 
pártfogoltatásából Magyarországon kiesett kath. egyházat 
az önállóság kedvező helyzetében az ö isteni erejének teljes 
kifejlesztésére, létének, befolyásainak, szóval szellemi ha-
talmi állásának szilárditására felsegíteni törekedjék, azt 
gyaníthatjuk, de a minister báró ur két levelében nem 
olvassuk. 

Jogi tájékozást a mai érdekvilágban a kormányférfiak 
nem szoktak keresni, ők a szeleket, ezeknek irányait, a 
működő erőket, ezeknek hatásait, eredményeit vizsgálják, s 
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amint czéljaikra kedvezők vagy kedvezőtlenek, ugy bán-
nak is velők. 

Ezt ismerve, lehetetlen, hogy a magyar magas kor-
mánynak, különösen ily elmélkedő, figyelő, összevető ész-
nek, mint b. Eötvös Józsefnél régtől tisztelünk, messzeható 
politikai indokai ne volnának, melyek erősen sarkalják, 
hogy a kath. egyházat az ő benső, s a történetben példátlan 
erejének kifejtésére segitse Magyarországon. 

Mi néhány politikai indokokat emiitettünk a juniusi 
„havi szemlénk"-ben, főbbet is lehetne felhozni, ha az elvek 
fejtegetése helyett a világhelyzeti összevetésekbe, lehozá-
sokba, jóslatokba bocsátkozni kedvünk, időnk, helyünk, 
hivatásunk volna. 

Elég, ha e ténynél megállapítjuk, hogy a király magas 
kormánya fölötte kívánatosnak tartja a kath. egyház ha-
talmas erejének kifejlesztését. 

A kath. egyház, midőn saját szent czéljait keresi, 
minden földi intézményeknek, amilyen a nemzetiség is, tá-
maszt, sikert kölcsönözött. 

Gyászos félreértések korszaka volt az, midőn az állami 
hatalom nagyságát abban keresték, hogy az egyházat is 
békókba verni képesek. Önmagokat kötözték, karjaikat 
bénították, munkásságuk sikerét, áldásos eredményeit el-
játszották. 

A kath. egyház és a kormány közötti viszonynak ki-
jelzésére némi Î mutatványokat birva, bemutathatjuk az 
ide tartozó okmányokat, hogy azután lapirói tisztünket 
végezhessük. Amit eddig nem tehettünk, most már, habár 
koczkáztatva is, valamit mondhatunk. Folyamba jött az 
ügy, folyását szemmel, szóval kisérhetjük. 

Midőn pedig lapirói tisztünket teljesíteni akarjuk, tá-
vol van tőlünk, mintha ez okmányok fölött bírói tisztet tu-
lajdonítanánk magunknak, határozván oly tárgyakról, me-
lyek tőlünk messze esnek. 

Sőt még irányadásra sem ereszkedünk, mert a nm. püs-
pökeinknek, akikkel ezen ügy elvégeztetik, arra nincsen 
szükségök. Egyszerű észrevételek, a felhozott adatok felvi-
lágosítása, a közbeszőtt állitások netalán szükséges helyre-
igazítása az, amire válalkozunk. 

Kevesebbre szorítkozni tilt írói kötelességünk; többre 
merészkedni, tilt köteles tiszteletünk azon magas személyek 
iránt, melyek ez ügyben a működésre hivatvák ; tanácso-
kat adogatni pedig soha nem volt bátorságunk, kivált oly 
ügyeknél, hol tanulni mindig biztos, tanítani pedig, különö-
sen reánk nézve, mindig veszedelmes. 

Meglepettünk, hogy ezen okmányok, mielőtt hivatalos 
utjokat megtették volna, a hírlapi piaczra dobattak. Ki is ne 
álmélkodnék, hogy a minister előre hirdeti, mily előadást 
terjesztett fel ő Fölsége elé valamely ügyben, mielőtt ezen 
előadáshoz csatolt határozati tervezet ő Fölsége által aláíra-
tott s az illetőkhez leküldetett volna ? De ha ez a kormány-
zási módozat, hogy ilyenfélék a királyi legfelsőbb határozat 
előtt is közzé tétessenek, álmélkodásunk nem lesz kisebb, 
midőn látjuk, hogy a minister ur levele a herczegprimáshoz 
oly nagy ügyben valamely hírlapnak is megküldetik, igy 
midőn az illető helyeken folyik a tárgyalás, a nem illető he-
lyeken is folyjék egyszerre ? 

Álmélkodásunk efelett azonban nem csökkenti azon 

tiszteletet, melyet maguknak előttünk a miniszter ur jó szán-
dékai kivivni képesek. És épen azért, mivel nagy politikai 
indokokat tételezünk fel, melyek a herczegprimáshoz inté-
zett levélben ajánlott ügyet sürgetni sugalmazták ; ugyszinte 
mivel a minister ö nagyméltóságának jó szándékáról meg 
vagyunk győződve, szólunk mi is mind a két tárgyhoz, szi-
gorúan megtartván irói körünk határait. 

Álljon legelői az erdélyi katholikusok ülésének jegy-
zőkönyve s ő Fölségéhez benyújtott folyamodása. Isten se-
gíts ! Isten vezess ! ! 

Az erdélyi képviselők előterjesztése báró Eötvös Jó-
zsef minister ur ő nagyméltóságához. 

Alulírtak, az erdélyi püspöki megyéhez tartozó ország-
gyűlési képviselők, tisztelettel benyujtjuk nagyméltóságod-
hoz másolatát azon jegyzőkönyvnek, mely az ezen megyéhez 
tartozó romai katholikus státusnak 1866-ban január 10-én 
Kolozsvárt tartott utólsó gyűléséről felvétetett. 

Az azon jegyzőkönyvben foglaltakból nagyméltóságod 
átlátni méltóztatik, hogy az erdélyi püspöki megye romai 
katholikusainak autonomiája, alapítványi, iskolai és (a püs-
pöki joghatósághoz tartozókon kivül) egyházi ügyeik fölötti 
rendelkezési joguk országos törvényeken alapul; 

hogy ennek gyakorlatában voltak ; 
hogy ámbár az akkori kormány rendelkezéseivel 1775 

óta autonomicus jogaik administrativ részétől a főkormány-
széki úgynevezett catholica commissio felállítása következ-
tében megfosztattak : mindamellett a státusnak gyűlései 
megtartattak ; 1792-iki május 26-án az erdélyi országgyű-
léshez bocsátott leiratában a Felség maga elismeri, hogy 
az erdélyi romai katholikusoknak szintúgy, mint a többi 
ottani bevett vallások consistoriumainak joguk van, egy-
házi és alapítványi ügyeiket maguknak kezelni ; elismerte, 
hogy ezen joguk törvényes, minélfogva uj törvény hozatalát 
szükségfelettinek jelentette ki. 

Átlátandja nagyméltóságod azon jegyzőkönyvből azt is, 
hogy 1848-ban püspöki jóváhagyással újra szerveztetett az 
erdélyi romai*;kath. státus gyűlése az ujabb kor körülményei 
szerint : és szabályok vannak azon szűkebb testület szer-
vezéséről is, mely a körébe tartozó ügyeknek administrativ 
kezelését folytatja. 

Folyamodott volt tehát az erdélyi romai kath. státus 
1866-iki január 10-iki gyűlése ő cs. és apóst. kir. Felségéhez, 
hogy törvényen alapuló és huzamosan gyakorolt autonó-
miánkat és jogainkat teljesen életbe léptetni, a törvény s 
régi gyakorlat ellenére beczúszott kormányi és cameralis 
rendelkezést megszüntetni, és ami kezelésünk alá tartozó 
ügyeket rendelkezésünk s kezelésünk alá visszaadni mél-
tóztassék. 

Ezen folyamodást szintén olvasni fogja nagyméltóságod 
a mellékelt jegyzőkönyvi másolatban. 

Miután ezen folyamodásunkra határozat máig sem 
tétetett; 

miután a rosz kezelés, melynek szomorú következ-
ménye, és egyházi, alapítványi s iskolai vagyonainkat fe-
nyegető veszélyei azon folyamodásban kifejtettek, máig 
is tart ; 
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tisztelettel kérjük nagymélóságodat, méltóztassék az 
erdélyi romai katholikus státus gyűlésének fenkijelölt 1866. 
január 10-i feliratát minél sietőbben tárgyalás alá vétetni, 
abban kifejezett törvényes kívánságainknak egész teljesülé-
sét ö cs. és apóst. kir. Felségénél mielőbb eszközölni ; egy-
szersmind hogy azon püspöki megye gyűlése, s illetőleg a 
megválasztandó administrativ bizottmány a kormány mos-
tani közegeitől ügyeit átvehesse : az erdélyi püspök ő nagy-
méltóságához rendeletet tenni, hogy azon jegyzőkönyv 4. 
pontjához képest a tavaly elmulasztott státusgyülést hala-
déktalanul híja egybe. 

Bizalmas tisztelettel öröklünk nagyméltóságod alázatos 
szolgái ! Gecző János, gr. Eszterházy Kálmán, gr. Kálnoky 
Pál, Gajzágó Salamon, Betegli Kelemen, Thury Gergely, 
Míkó Mihály, Boér Jáno3, Tolnay Gábor, Gál János, gr. 
Vass Samu, Makrai László, Simay Gergely, gr. Lázár 
Kálmán, br. Szentkereszty, Fejér János, Lázár Dénes, Szé-
les Dénes. 

Az erdélyi rom. kath. státusnak 1866. jan. 10-én Kolozsvárt tar-
tott gyűléséről vezetett jegyzőkönyv. 

Jelenvoltak : elnök : Fogarassy Mihály, erdélyi püspök, 
álladalmi és királyi főkormányszéki val. b. t. tanacsos, a vas 
koronarend középkeresztese s a Lipótrend lovagja, hit-
tudor. stb. 

Báró Apor Károly, Albert Mihály, dr. Balogh Kál-
mán, Basa Miklós, gr. Béldy Ferencz, Béldy Gergely, gr. 
Bethlen Emil, Behnel János, Benedikti Albert, id. Biró Pál, 
Bogdán István, Bóér György, br. Bornemissza János, Biasini 
Domonkos, Brencsán Sándor, Csiki István, Deési József, 
Enyedi László, id. Filker Elek, Fináli Henrik, Folly Mihály, 
Gál János, Gaizer Antal, Gajzágó Salamon, dr. Gajzágó 
Joachim, id. Grois Gusztáv, Grois Nándor, ifj. Grois Gusztáv, 
br. Horváth Albert, Haller Rezső, br. Jósika Lajos, br. Jó-
sika Leo, Jakab Bogdán, id. Istvánffy Pál, gr. Eszterházy 
Kálmán, gr. Eszterházy János, Kedves Alajos, Keserű Mózes, 
gr. Kornis Albert, Korbulyi Bogdán, Korbulyi Gergely, 
Kuliseky János, Klatrobetz János, Lőnhart Ferencz, gr. 
Lázár Miklós, Macskássy Péter, dr. Mály István, Máriaffy 
Albert, Máriaffy Lajos, Merza Joachim, gr. Mikes Miklós, 
Mikó Mihály, Minorich Károly, Szábel Lukács, Szabó Lajos, 
ifj. Istvánffy Pál, Karácsonyi János, dr. Szabó József, br. 
Szentkereszty István, br. Szentkereszty Zsigm., Szentpétery 
Imre, dr. Szombathelyi Gusztáv, Sebestyén Gergely, Simon 
Elek, Schütz János, Schütz József, id. Tauffer Ferencz, id. 
Tauffer József, Tamássi Antal, Tamássi Sándor, Thoroczkay 
Sándor, Torma Károly, Thury Gergely, Zachariás Antal, 
Zsigmond Elek, Váradi József. 

1. Püspök ö nagyméltósága üdvözli az egybehívott 
katholikus státus-gyülést és kijelenti, hogy a jelenlegi or-
szággyűlés alkalmával egybegyűlt rom. kath. országgyűlési 
tagok felkérése következtében, a végre hivta egybe ezen, 
az országgyűlés folyama alatt különben mindenkor szokás-
ban volt gyűlést, hogy az egyházi, iskolai és alapítványi 
ügyeink állása felől értekezve, ut és mód találtassék arra, 
hogy ezen ügyeink felvirágzásnak induljanak, és a kath. hí-
vekben a közügyek iránti érdekeltség felébredjen és ter-
jedjen. 

A státus-gyűlés köszönettel veszi püspök urunk ő nagy-
méltóságának ezen kegyes intézkedését, és ezért hálás kö-
szönetet is mond ő nagyméltóságának, kijelentvén, hogy a 
kitűzött tárgy feletti tanácskozáshoz a legnagyobb kész-
séggel járul, miután itten is korszerű lenne, sőt nagyfontos-
ságú érdekeink a vallást és köznevelést illetőleg parancsóló-
lag sürgetik, hogy ügyeink rendezése által vallási élletünk-
nek ujabb lendületett adjunk. 

2. Inditványoztatik, hogy a gyűlésről a fenálló szokás 
szerint és annak emléke fentartása tekintetéből jegyzőkönyv 
vezettessék, és hogy a gyűlés evégre válaszszon egy jegy-
zőt, — mely indítvány helyeseseltetvén 

jegyzőnek felkiáltással megválasztatott Grois Nándor. 
3. Jegyző előadja a rom. kath. státus autonómiájának, 

gyűlési szerkezetének és hatáskörének történelmi állását és 
jelenti, hogy elnöklő püspök ő nagyméltósága időnyerés te-
kintetéből — még ezen gyűlés egybehivása előtt — egy 
bizottmányt nevezett ki e végre, hogy készítene egy tervet 
egy ő cs. kir. apóst. Felségéhez intézendő feliratra nézve, 
melyben az erdélyi kath. státus törvény által biztosított 
autonómiájának visszaállítását, és jelesen alapjainak keze-
lésünk alá visszaadatását kérje, — mely bizottság hivatásá-
ban eljárván, a felirati tervezet elkészíttetett. 

Ezen felirat felolvastatván, miután az mind történelmi, 
mind jogi szempontból kimutatja egyházunknak önkormány-
zati függetlenségére való törvényes jogát ; miután kimutat ja, 
hogy egyházi, iskolai és alapítványi vagyonunk jelenlegi ke-
zelése épen nem czélszerü, sőt némely részeiben, jelesül a 
kolos-monostori uradalmat illetőleg, felette káros ; miután 
végre maga a státus-gyűlés is osztja azon, a feliratban bő-
vebben kifejtett nézetet, hogy vagyonunkat a hanyatlástól 
megóvni,iskoláinkat és nevelő-intézeteinket virágzó állapotra 
juttatni, és az egyházi közügyek iránt terjedő indifferen-
tismust megszüntetni legbiztosabban autonómiáink teljes 
helyreállítása által lehet — és ez uton kell is azt esz-
közölni, — a feliratot elfogadta és annak az elnöklő püspök 
ur ő nagyméltósága és a jegyző aláírása alatt ő cs. és apóst, 
kir. Felségéhez felterjesztését elhatározta. 

Meghatározta továbbá a státus-gyűlés azt is, hogy mind 
a történelmi leírás, melyet a jegyző az erdélyi kath. státus 
autonómiájának állásáról előadott, mind maga a felirat ma-
radandó emlékül teljtartalmulag ezen jegyzőkönyvbe igtat-
tassék be. Mely határozat folytán ide igtattatik : 

I. 
Az erdélyi rom. kath. státus autonómiájának, gyűlési szerkezeté-

nek és hatáskörének történelmi leírása. 

A keresztény kath. anyaszentegyház legelső bölcső-
jénél akadunk annak nyomára, hogy a világi hivek az egy-
házi ügyek intézésébe befolytak ; a corpus iuris canonici 
azt mondja : „praesbyteri res negotia ecclesiae tangentes,cum 
fidelibus suis pertractent." 

A magyar anyaszentegyházba is átjött ezen elv, mert 
szent Istvántól kezdve, annak mindenütt nyomára találunk. 
Kálmán király I. törvénykönyve 2-ik fejezetében mondja : 
„In festivitate apostolorum Philippi et Jacobi et in octavis 
Michaelis synodum in unoquoque episcopatu celebrari con-
stituimus, in quo tam comes quam comités, et aliorum ma-
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gistratuum dignitates et potestates ad suum episcopum 
conveniant." 

Ulászló III. Deer. 68. articulusa azt mutatja, hogy a 
püspökök, praelatusok tartoztak synodusokat tartani, és az 
abbani megjelenéstől senki magát ki nem válthatta. 

Az 1559-ki t. czikk a synodusok tartását rendeli, 
melyek goneralis és particularis synodusok voltak. 

A separatio után az 1534. 1572. 1573. és 1559-ik évi 
törvényczikkekből látjuk, hogy a négy bevett vallás Er-
délyben megállapittatván, törvény által lett biztositva, hogy 
mindenik vallás a maga egyházi és iskolai ügyeit pertrac-
tálhassa ; in minoribus, t. i. az egyházi rendet illető ügyek-
ben a papok hozhattak conclusumokat, de azokat is csak 
a generalis gyűlés befolyásával érvényesíthették, — a hall-
gatók, a patronusok és külső rendek a papokkal együtt 
generalis gyűléseket tarthattak, constitutiókat hozhattak.— 
Az approb. const. I. R. 1. tit. 3-ik articulusában van letéve 
az egyházi képviseletnek alapja Erdélyben. 

Ezen jogot az erdélyi katholikusok folytonosan gya-
korolták is, kath. státus-gyűlést tartván, és minden kétségen 
felül áll, hogy a hiveknek az ezen gyülésekbeni kölcsönös 
érintkezésből, valamint az egyházi és iskolai ügyek tárgya-
lásából eredt érdekeltsége és buzgósága tartotta fen Er-
délyben a kath. egyházat azon időben, midőn a katholikusok 
a vallási jogegyenlőséget biztosító törvények daczára el-
nyomattak, püspökük nem volt, a vicarius gyakran szük 
korlátok közé szorítva, csakis a világiak tartották föl a 
vallást és annak institutióit, azok tartották föl a papok 
és hivek között a disciplinât, ezek védték országgyűléseken 
és azokon kivül a vallást, a kath. anyaszentegyház fön-
maradását, e's ily uton a világiak a papokkal együtt a 
hivek erkölcsiségét eszközölték. 

Ilyen gyűléseket tartott a kath. státus 1668. nov. 6-án 
Marosszéken, Köszvényesen, páter Philip Tamás plébános 
elnöklete alatt. 

1669. május 23-án Csik-Somlyón páter Domokos Ka-
simir elnöklete alatt. 

1695. mártius 5-én Kolozsvárt, melyben egybeszedték 
a státus sérelmeit. 

1697. julius 4-én Csík-Somlyón, Illyés András püspök 
elnöklete alatt, ahol törvények hozattak de vicario, de pa-
rochis, de licentiatis, de judicibus ecclesiarum et aliis. 

1710. September 21-én Csik-Somlyón, AntalfFy János 
általános püspöki helynök elnöklete alatt , a főtisztek, megye-
birák, táblabírák és más világi méltóságok jelenlétében. 

1716-ban Nagy-Szebonben. 
1717. april 9-én Csik-Somlyón, Mártonfi Uyörgy er-

délyi püspök, Demeter Gryörgy, püspöki helynök, a károly-
fehérvári káptalan, a fő- és alesperesek, székely székek 
követei, az egyházak kegyurai, a megyebirák és egyház-
fiak jelenlétében. 

1721. január 26-án Köszvényesen a vicarius elnöklete 
alatt több törvényTek hozattak. 

1739. Nagy-Szebenben a főkormányzó elnöklete alatt. 
1740-ben Medgyesen, hol jelen voltak a királyi fő-

kormányszék kath. tagjai, a kir. táblai ülnökök és az or-
szággyűlési kir. hivatalosak; ezen megürült püspöki szék 

betöltésére hármas kijelölést teszen az erdélyi katholikus 
státus. 

1740-ben a főkormányzó lakásán több világi főúr je-
lenlétében gyűlés tartatik. 

1747-ben ugyancsak a főkormányzónál a kath. con-
siliarusok, mágnások, praelatusok és nemesek jelenlétében. 

1750. és 1751-ben hasonló gyűlések tartattak. 
1760-ban újból kath. státus-gyűlés tartatik, s a meg-

ürült püspöki székre hármas kijelölés tétetik. 
1767-ben felállíttatik a kath. commissio, eleinte csak 

a lusitanicus fundus kezelésére, és amellett a kath. státus 
is időnkint egybegyűlt, de később 1772-ben az összes ala-
pítványok kezelése és 1775-ben az iskolai és egyházi ügyek 
elintézése is egyáltalában a kath. commissióra bizatváu, a 
kath. státus-gyülései mind gyérebben tartattak meg; az er-
délyi püspökök azonban az országgyűlések ideje alatt csak-
nem mindig összehitták a kath. státus gyűlését, melyek 
közül nevezetesebbek az 1791-ki, és ujabb időben az 1848-ki. 

Az ezen státus-gyülésekről vezetett jegyzökönyvek és 
irományok mutatják, hogy a kath. státus-gyűlésnek rendes 
tagjai voltak : 

a) az erdélyi püspök, 
b) a kir. főkormányszék, kir. kincstári tanács s a kir. 

tábla kath. tagjai, 
c) az országgyűlési kath. regalisták, 
d) a kath. főtisztek, föispányok és itélőmesterek, 
e) a gyula-fehérvári székesegyházi káptalan tagjai, 
f) az esperesek és alesperesek, 
g) az erdélyi szerzetesházak főnökei. 
Ezen gyűlések hatásköréhez tartozott, az 1767. évet 

megelőzőleg a megürült püspöki szék betöltése végett az 
uralkodó felséghez felterjesztetni szokott hármas kijelölés, 
az egyházak-, iskolák-, nevelés- és aggházakra, továbbá a 
vallásos alapítványokra való felügyelet, és egyházi és isko-
lai alapok kezelése ; 1767 után egész mostanig a kath. státus-
gyülések tulajdonképeni teendőjét a cath. commissió vette 
át ; és ezen commissio, magát a kath. státus representánsául 
tekintve,ennek hatáskörét is igénybe vette ; jelesen 1827-ben, 
midőn b. Szepessy Ignácz püspöknek a pécsi püspökségre 
történt áthelyeztetése alkalmával a megürült erdélyi püs-
pöki székre néhai Kovács M. ő excája — a hármas kijelölés 
bekérése nélkül — kineveztetett, egy alázatos feliratban 
megkérte ő felségét, hogy jövőre azon régi szokást meg-
tartani kegyeskedjék, mely szerint a megürült püspöki 
székre a kath. státustól hármas kijelölés kéretett be. A kath. 
státus tulajdonképeni hatáskörétől a fentebbiek szerint meg-
fosztatván, ezután gyűlései inkább csak a gravaminalis téren 
forogtak; a kath. státus autonómiáját aláásó intézkedések 
megszüntetését és az autonómiának a törvény értelmébeni 
helyreállítását kérelmezték. — 1791-ben az országgyűlés, 
a kath. státus kérelmezése folytán, ennek ügyét felkarolva, 
egy törvényjavaslatot terjesztett a felség elé megerősítés 
végett, melyben az említett kath. státus a törvény értel-
mében őt megillető jogaiba visszaállíttatni határoztatott ; ö 
felsége azonban ezen törvényjavaslatra nem adta meg a 
legfelsőbb megerősítést azért, mivel — mint az 1792-iki 
május 26-án kelt kir. leiratban mondja — a kath. státus 
autonomiája törvény által különben is biztositva levén, uj 
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törvényre szükség nincs, és „admissum, ut catholici etiam 
negotia sua scholastica, ecclesiasticaetfundationaliaexceptis 
iis, quae directe episcopo reservata sunt, tractent." 

Ezen legfelsőbb királyi Ígéret daczára is minden a 
régi állásban maradt. Elkövetkezett az 1848-iki év, midőn 
a világrenditő politikai események hatása Erdélyre is ki-
terjedvén, az akkori nagyérdemű püspök Kovács Miklós ö 
excája átlátva, hogy megváltozott kormány, rendszer folytán 
a kormánynak — mondhatni — specificus kath. minősége 
és jelleme megszünend, és igy a kath. ügyeket a kormány 
kezelése és rendelkezése alatt hagyni nem lehet ; valamint 
azt is, hogy az egyházi és iskolai ügy a hivek érdekeltsége 
nélkül hanyatlásnak indul, ezen érdekeltséget pedig csakis 
a testületi szellem felköltése és fentartása által lehet elő-
teremteni, — 1848. augustus hava utólsó napjaira általános 
katholikus státus-gyűlést hivott egybe; mely az ő elnöklete 
alatt egybegyűlvén, az ő beleegyezése- s hozzájárulásával 
elhatározta, hogy a hazai törvények alapján, valamint az 
ezekre utaló 1792. május 26-iki kir. leiratnál fogva, fenálló 
jogával élve, az erdélyi kath. egyházi és iskolai ügyek ke-
zelését és az ezek feletti intézkedést kezébe veszi ; és 
evégre magát tökéletesen szervezé is, meghatározván a kö-
vetkezőket. 

1. Rom. kath. státus-gyülés minden évben tartassék ; 
rendes tartási időül az iskolai nyári szünidő tűzetvén ki. 

2. A vegyes státus-gyülést összehívja az erdélyi kath. 
megyés püspök, mint ezen gyűlésnek természetes elnöke, 
kire a gyűlési hely kitűzése is bizatik, ki ha az összehívást 
megtenni elmulasztaná, a gyűlés összehívási jog a katholi-
kus commissio helyébe lépendő vegyes státusbizottmányra 
ruháztatik át, mely a gyűlés helyét s napját szótöbbséggel 
határozza el ; püspöki széküresség esetében vegyes státus-
gyülést a káptalani helyettes hív össze, mint kire a szék-
üresség alatt a püspöki joghatóság száll, ki ha a gyűlést 
a kitűzött időben összehívni elmulasztaná, ezen jogot a 
lelépendő kath. commissiót felváltó vegyes bizottmány gya-
korolandja. — A gyűlést hirdető püspöki vagy káptalan-
helyettesi körlevél — melyben a tanácskozás főbb pontjai 
kiemelendők — hat héttel a meghatározott idö előtt kibo-
csátandó, sőt a gyűlés ideje előre hirlapilag is tudatandó. 

E gyűlés természetes elnöke a püspök; alelnököt min-
den egyes gyűlésre a világi rendből a gyűlés választ, jegyzőt 
— és pedig egyiket, a fölterjesztések Írására az egyházi, a 
másikat a jegyzőkönyv vitelére, a világi rendből a vegyes 
egyházi gyűlés választ. 

3. Tagjai a vegyes egyházi gyűlésnek: a) a püspök, 
mint természetes elnök, b) a káptalan s a püspöki szék min-
den tagjai, c) apátok s prépostok, d) esperesek s ezek jelen 
nem lebetésében a ker. jegyzők, e) minden esperesi kerü-
letből egy egyházi képviselő, f) a kolozsvári főtanodák papi, 
a gyulafehérvári püspöki fötanodának pedig minden tanárai, 
g) minden középtanodából egy képviselő, h) minden r. kath. 
neveldék igazgatói, i) az erdélyi szerzetesrendek főnökei, k) 
a püspökmegyei hivatal egyházi tagjai. 

A világi rendből : a) a vegyes státus-bizottmány min-
den tagjai, b) közálladalmi rom. kath. oly főbb tisztviselők 
s a főbb törvényszékek tagjai, kik az erdélyi püspöki me-
gyéhez tartoznak, c) kath. főispányok és főtisztek, d) az 

eddigi sz. kir. városok, u. m. Kolozsvár, Maros-Vásárhely, 
Szamos-Ujvár, Erzsébetváros főbirái, e) minden esperesi ke-
rületből két világi képviselő, f) a kolozsvári főtanoda kath. 
világi tanárai, g) egyes világi kegyurak, ideszámítva azo-
kat is, kik kápolnát és papot tartanak, h) a több, mint öt-
ezer rom. kath. lakost számláló városok- s helységekből 
egy-egy képviselő, kivévén Kolozsvárt, mely három képvi-
selőt küld. 

4. Az esperesi kerületből küldendő világi képviselő 
következőleg választandó : a kerületi plébániák választási 
joggal bíró hivei, mihelyt a vegyes egyházi gyűlés ideje 
kihirdetett, azonnal eyy begy ülnek s maguk közül egy kép-
viselőt választanak. A kerületenkint megválasztatott kép-
viselők az esperes által kitűzendő napon az espereskerületi 
gyűlésre megjelenvén, választják azon két világi képviselőt, 
kik a kerület világi katholikusait képviselendik. — A ker. 
papi képviselőt a ker. papság ugyancsak az espereskerületi 
széken választandja. 

5. Tárgya a vegyes egyházi gyűlésnek az aprob. I. R. 
I. tit. 3. articulusában s az 1792. máj. 26. kelt kir. leirat 
45-ik pontjának szavai szerint : „admissum, ut catholici etiam 
negotia sua scholastica, fundationalia et ecclesiastica, ex-
ceptis iis, quae directe episcopo reservata sunt, tractent" — 
mindazon iskolai, alapítványi s egyházi ügyek, melyek, kü-
lönösen a püspöki joghatósághoz nem tartoznak ; szóval 
mindazon tárgyak, melyek a romai kath. státus érdekében 
vannak. 

A katu. commissio által addig rendesen végzett ad-
ministrativ teendőkre nézve pedig abbén állapodott meg 
ezen státus-gyülés, hogy az akkori kath. commissio helyett 
a világi és egyházi személyekből hason számmal 24 egyén 
választassék a státus-gyülés által, mely bizottmány — státus-
egyházi-bizottmány név alatt — hivatva legyen a kath. 
commissiotól a rom. katholikusok mindenemü alapitványait, 
ügyeit átvenni és kezelni Ezen vegyes bizottmány elnöke 
legyen a püspök és akadályoztatása esetében a jelenlévő 
világi katholikusok közül a legfőbb méltóságú. E bizottmány 
határozatainak érvényesítésére 13 tag jelenléte szükséges. 

A kath. státus-gyülés ezen határozatait és megálla-
podásait, Kovács Miklós erdélyi püspök, mint elnök, gróf 
Kemény József, mint világi alelnök, Andrássy Ant., egy-
házi, és Vinkler Ferencz világi jegyzők aláirása mellett, 
1848. augustus 31-én, 54—848. sz. a. szervezését illetőleg 
tudomásvétel végett, az egyházi és iskolai vagyon átvételét 
illetőleg pedig megerősítés és a teljesitendők teljesítése 
végett Magyarország akkori nádorának és kir. helytartó-
jának, valamint az összes ministeriumnak felterjesztette, ki-
jelentvén, hogy ezen határozatokat nem valláskülönbözés 
miatt, hanem jogos szabadsága és a kor kívánalmai értel-
mében hozta ; mert az erdélyi kath. státus kül- és bei-
egyházi ügyeinek hanyatlását közönynyel nem szemlélheti, 
s ezért vallás-, jogegyenlőség- s szabadságszülte köteles-
ségének tartja a kor kívánalmai értelmében s felekezete ér-
dekei- és szükségeihez képest s jogos szabadsága szerint 
vallási s iskolai ügyeit rendezni 

Ezen felterjesztésre a közbejött politikai zavarok miatt 
a magyar kormány választ nem adott, — és igy az 1848. 
augustusi státus-gyülés határozatai teljesedésbe nem mentek ; 
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de érvényesen fenállanak a szervezést illető határozványok, 
miután azokat a státus-gyülés megállapította, püspök ö excja 
elfogadta s aláirásával megerősítette. 

Nem volna tehát egyéb hátra, minthogy a megálla-
pított alapelvek értelmébeni státus-gyülés mielőbb egybe-
hivassék, hogy a státus-gyülési szerkezetben a közbejött 
17 év lefolyta alatt netalán szükségessé vált változtatások 
és módositások megtétessenek, az ügykezelési rend sza-
bályoztassék és végre egy alázatos felirat intéztessék ő 
Felségéhez, hogy a státus-gyülés hatáskörébe tartozó egy-
házi és iskolai ügyeket, valamint az ide tartozó alapítvá-
nyokat és alapokat az ingó és ingatlan vagyonnal együtt 
— a kath. státus kezelése alá átadni kegyeskedjék. 

(Vége köv ) 

PARIS, jul. 12-én. Napjaink eseményei különösen al-
kalmatosak annak megmutatására, mily fontos a politikai 
kérdések vallás-erkölcsi jelentősége. Hallatlan dolgok foly-
nak le Angliában, mely nemcsak felhagyott a katholika 
egyház üldözésével, hanem épen most készül Irhonban visz-
szaadni az egyháznak az elvett javak nagy részét, midőn a 
forradalmi, garibaldianus Italia fosztogatja azt. Ha okát 
keressük e ritka tüneménynek, talán nem leend nehéz azt 
feltalálni, habár a parlement keveset beszél róla. A kath. 
egyháztóli elszakadás óta a társadalmi egyensúly megronta-
tott, az angol polgáriosodás tisztán anyagi fejlődése folytán. 
Nincs többé kötelék a birtokos kisebbség, és a nyomorgó 
többség között, a radicális reformtörekvések fejlődése a nép-
osztályokban ennek tulajdonítandó. A fénianismus, mely 
nem más, mint más alakú radicalismus, keletkezését és ter-
jedését hasonló okból kell származtatni, mint aminő volt az, 
mely az angol állam társadalmi (socialis) egyensúlyát meg-
zavarta. Midőn a fénianismus Irhonban próbálta meg erejét, 
a radicalismus hasonlót tőn Angliában. Az angol nép poli-
tikai tapintata, és gyakorlati volta felfogta a kettős veszély 
jelentőségét. Ugyanakkor az irhoni kath. papság magatar-
tása kimutatta az eme népmozgalmak elleni egyedül üdvös 
szert. Innét magyarázandó az egyház irányábani igazságo-
sabb bánásmód, mint első lépés. Az egyházi javak egy ré-
szének visszaadatása itt találja megfejtését. Érzik Ang-
liában , hogy ez által megerősítik az egyház befolyá-
sát egész Britanniában, és igy az angol társadalmat fe-
nyegető veszély elhárítására nem csekély mérvben járulnak. 
Csudálkozott a világ a Poroszország által kivivott sikeren, 
de nem elmélkedtek afölött, hogy a katholikusoknak ezen 
országban a legutóbbi időkben készitett méltányosabb hely-
zet nem csekély erőt kölcsönzött annak. Poroszország 1840-
ben lemondott minden befolyásról a katholikus egyház 
ügyeibe, és habár ezentúl sem hiányoztak egyes méltatlan-
kodások, eme politikának helyes voltát már 1848-ban ta-
pasztalta , legkevesebbet szenvedvén a forradalomtól. A 
püspökök szava megállította a mozgalmakat, a boroszlói 
bibornok érsek levele, mint villám sújtotta a forradalmat. 
1848 óta a vallási élet nemcsak a kath. poroszok között 
indult örvendetes fejlődésnek, hanem kihatott a protestán-
sokra is. Az utólsó háború alatt a porosz hadsereg oly lát-
ványt nyújtott, minőnek századok óta nem voltunk tanúi. 

Egy kath. katona sem indult háborúba, mielőtt Istenével 
ki nem békült volna, a protestáns vitézek is ily vallásossá-
got tanúsítottak. Ha a katholikusok, kik minden háború 
ellen voltak, nem lettek volna tűrhető vallási helyzetben, 
semmi esetre sem számithatott volna reájok a kormány. íme 
a katholikusoknak nyújtott szabadság mikint vált előnyére 
Poroszországnak. Ezen szabadság nélkül a vitéz rajnai, és 
vestpháliaiak soha sem békültek volna ki a kormánynyal, 
és Poroszország nem nyerte volna azon erkölcsi erőt, mely 
záloga, feltétele volt a sikernek. Nem volna-e jó efölött a 
kormányoknak elmélkedni, ahelyett, hogy hallgatnának a 
forradalmi lapok izgatásaira, kik kiáltoznak az egyháznak 
adott szabadság ellen, fosztogatni javait, és bilincsekbe verni 
tanácsolják ? Váljon azok, akik körmeneteket, szent járdala-
tokat tartanak, ajtatoskodnak, váljon ezek-e azok, kik a 
trónokat szokták megdönteni, vagy nem épen ezeknek el-
lenségei? Qui habet aures audiendi, audiat. 

VEGYESEK. 
Az „esztergomi ősrégi papneveldének sz. István király-

ról nevezett magyar egyházirodalmi iskolája" lefordította és 
kiadta Geiger Herman által irt „Lidia, kép Márk Aurél csá-
szár idejéből" czimü könyvet. A könyv németben már három 
kiadást nyert ; magyar forditása diszes kiállítású, egy mű-
vészileg metszett képpel. A könyv mélt. s főt. Szabó József 
kanonok urnák van felajánlva, mint a növendékek irodalmi 
munkássága pártfogójának. 

Ft. Nogáll János, nagyváradi kanonok és apát, bokros 
teendői között talál időt, hogy a népnevelés terén eddig szer-
zett nagy érdemeihez ujakat csatoljon. Kiadott egy köny-
vecskét, melynek hasznát és czélszerüségét eléggé becsülni 
alig lehet, czime : „Egyházi szertartások magyarázata, kér-
dések és feleletekben, ára 25 kr. o. é.," negyedik kiadás. Ki-
adta az egri érseki lyceumi nyomda, ahol a megrendelések 
is megteendők a könyvecskére. Ha tekintjük, hogy az egy 
házi szertartások hitünknek vallásos kinyomata, a nép vallá-
sos nevelése, annyi előítéletek oszlató fénye : csak üdvözölni 
lehet a kanonok urat egyházi és népnevelési gondosságá-
ban ; s miután a könyvecske most már negyedik kiadást ért, 
reá a közönség is kimondta : hogy hasznos, hogy szükséges. 

A N.-Boldogasszony-napi székesegyházi búcsú, Győrött 
a szokott ünnepélyességgel ment véghez; nagy számú vidék-
beli ájtatoskodók sereglettek egybe, kik zarándoklásának 
az idő is igen kedvezett ; az egyházi szónoklatot és nagy 
misét megyés püspökünk ő méltósága tartá, melyen a váro-
sunkban mulató brasiliai püspök is jelen volt. (Gy. K.) 

A csorna-prémontrei szerzetes kanonokok vezetése 
alatt álló keszthelyi algymnasiumban, a mult iskolai félév-
ről kiadott érdemsorozat szerint, volt 117 tanoncz, köztök 
107 katholikus, 1 ág. hitv. 9 zsidó; nemzetiségre 108 ma-
gyar, 9 zsidó; a 117 tanoncz között volt 19 kitűnő, 19 jeles, 
71 első, s 3 másodrendű. A tanonczok között jutalmak is 
osztattak pénzben és könyvekben, azon fölül az ifjúság, a 
gymnasiumi igazgató urnák gondosságából, egy templomi 
zászlót is kapott, mely mult évben april 22-én a helybeli 
apátur által megáldatott. 

Cs. ap. kir. ö Fölségének születésnapja aug. 18-án a 
testvérvárosban legnagyobb egyházi ünnepélylyel megtar-
tatott. Budán, a plébániai templomban a kormányhivatal-
nokok, Pesten a belvárosi templomban, hol Lévay Sándor ő 
méltósága végezte a nagymisét,a kir. hétszemélyes tábla és a 
kir. curia, ugyszinte a városi hatóság tisztviselősége, az egye-
temi testület tagjai jelentek meg. A tábori istenitisztelet 
Budán a vérmezőn tartatott meg. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL. 
Nyomatott .Pesten 1867. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és al lunasor sarkán 9. sz. a. 
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TARTALOM : A papi hivatás fölismeréséről. — Az 
erdélyi képviselők előterjesztése b. Eötvös minister ur ő 
nmságához. — Egyházi tudósítások. 

A papi hivatás fölismeréséről. 
Pünköst napja, és a papszentelés ideje nem ré-

gen mult, midőn a küzdő s napjainkban egyszers-
mind zokogó egyház széltében imádkozik kérve az 
Ur teremtő Szentlelkét : hogy jöjjön el s ujitsa meg 
a megszivlelés hiánya vagy legalább gyérvolta mi-
att már-már pusztává változó föld szinét. Az ün-
neppel együttjáró kántor szinte beköszöntött; az 
apostolok példájakint böjtölt is az egyház, hogy 
imáinak mintegy szárnyakat kölcsönözve, fogaua-
tosabban meghallgattassák és fölavatandó szolgáira 
bő szellemet esdjen le. Igen ! ez igy van helyesen, 
ennek igy kell lennie; inert közéig a lelki aratás 
ideje, mozgásba jöttek s jönnek az apostoli ke-
zek, hogy a bő aratásba küldendő uj munkásokat 
fölszenteljék. 

Figyelemre méltó nagy horderejű tény vette 
igénybe a föntnevezett szent kezeket: hogy tudnil-
lik — mint egykor az apostolok Mátyás választá-
sakor — koczkát vessenek s igy kitűnjék, váljon 
kiket választott az imádandó Gondviselés az Ur 
örökösi- és boldog sorsosinak. Mert hisz mint 
egykor Mózes által, ugy most a püspök által „je-
lenti ki az Ur : kik legyenek övéi és a szenteket, 
(kiket szolgálatára kiszemelt) magához veszi, és 
akiket választ, hozzá fognak közeledni/' „Nem is 
veszi senki magának e tisztet, hanem aki Istentől 
hivatik, mint Aron."1) A véghetlen hatalmú Isten, 
ki elrendelte az angyalok rangfokozatát, hatáskörét, 
kijelelé a csillagok pályáját, meghatározá a termé-
szet törvényeit — — a szent Fia alkotta szellemi 
társulat, az egyház szent ügyeit is ő intézi, titkos 
terveinek megfelelőleg osztván ki ebben az intéző 
vezérszerepeket. Ez Isten elvitázhatlan joga, ez nem 
lehet szeszélynek bábjátéka. „Magához hiva, kiket 
ő akart, és hozzája menének."2) Azért int bennün-

») IV. Móz. 16, 5. sz. P. Zsid. 5, 4. 
2) Márk. 3, 13. 

ket sz. Pál: „Ne legyetek oktalanok, hanem értsé-
tek meg, mi az Isten akarata."3) Csak ugy boldo-
gulhat az ember: ha Istentől nyert tehetségeihez 
mért — mondhatnám — gyengeségeinek is megfe-
lelő s igy — mert Istentől rendelt — Isten akarata 
szerinti életpályát választ magának. „Kinek-kinek 
tulajdon ajándoka van Istentől, egyiknek ugyan 
igy, másiknak pedig amúgy."4) Borzasztó merény 
volna Isten akaratja ellenére hivatás nélkül a szen-
télybe tolakodni! Ezekről mondja az U r : „Nem 
küldéin a prófétákat és ők futának, nem szólék ne-
kik, és ők jövendőiének."5) „Áldozatokat tesznek, 
de az Ur nem fogadja el azokat;"6) „illatszerük 
utálatosság Isten előtt;" „nem kedvellek titeket, és 
az ajándokot nem veszem el kezeitekből."7) 

Amily szükséges a keresztség az üdvösségre: 
ugy szükséges a hivatás a papságra. Tehát jól szá-
mot kell vetni magával a vállalkozónak, mielőtt az 
egész életére kiható nagy horderejű lépést meg-
tenné; mert az egyházi állapot neve egész sulyjával 
fog vállaira nehezedni élethossziglan; — azaz neki 
állandóan meg kell maradni s állapodni azon szoros 
lelki viszonyban, melyre magát mindenestül lekö-
tötte, midőn a nagyobb rendeket fölvette. Ily ko-
moly elhatározás, eltökélés, érett meggondolás vajmi 
nagy ellentétben áll az ifjúkor állhatatlansága- és 
tapasztalatlanságával ; ezt senki sem vonja kétségbe, 
ezt az ifjúság maga is érzi: s ime ezért alig van 
papjelöltségre vágyakodó itju, ki e fontos lépés meg-
tevése előtt tapasztaltabb egyháziak, illetőleg lel-
készek, tanárok, paprokonoknak tanácsait és közre-
működését magának ki nem kérné. Dicsérendő a 
meleg részvét, melylyel mindjárt első jelenkezésük-
kor találkoznak; vajha ezt kellő elővigyázat kisérné 
s némi bizalmas szivrebeszélés, megvizsgálás előzné 
meg! Ezt én hosszú évek során nyert tapasztalásom 

3) Éphez. 5, 17. 
4) Kor. I. Lev. 7, 7. 
5) Jer. 23, 21. 
6) Ozeas 8, 13. 
7) Jz. 1, 13; Mal. 1, 10. 
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után csak az egyház legszentebb érdekében a tán 
még jó szándékú, de magukat és választott pályá-
jukat kevésbbé ismerő tapasztalatlan ifjak üdvére 
mondom. Azt állitom, hogy a kérelmező ifjakkal 
nyájasan, atyai szelídséggel, de egyszersmind fér-
fias komolysággal, ismételten, behatóan, szivhez 
szólva kell beszélni azokról, amikbe most még saját 
látkörük nem hat be, mik azonban szorosan és nél-
külözhetlenül összefüggnek a papi öltöny viselésé-
vel, melyet fölölteni jelenleg ugyan igen óhajtanak, 
melyet azonban oly hamar megunnak s oly követ-
kezetlenül ismét letesznek. Nem ismeretlen dolog 
előttem, hogy a ,Religio' szives olvasói többnyire 
tudós egyházi férfiakból valók : azért is a tárgyról 
kimerítően szólni fölöslegesnek találom, ami külön-
ben is e lapok körén kivül esnék ; de igenis akarok 
a dologhoz szólni azon okból, miszerint azoknak, 
kiknek figyelme szétágazó foglalkozásaik miatt más-
felé irányul, eszökbe juttassam: mily szellemi és 
anyagi kár, és mily idővesztegetésbe kerül utóbb a 
neveidében pótolni azt, ami a fölvétel előtt gondat-
lanul elhanyagoltatott. Hisz ez az oka, hogy sokan 
nagy reménynyel kezdenek épiteni, de nem tudják 
azt befejezni; ez az oka, hogy sokan nem épitői 
vagy őrei hanem rontói, bontói vagy épen árulóivá 
válnak Sión falainak. Igen ! mert habár azt tartja is 
a közvélemény: nincs az egyháznak nagyobb ellen-
sége a tudatlanságnál, — részemről ugy érzem és 
bátran ki merem mondani, hogy az egyháznak leg-
veszélyesebb ellensége a hivatásnélküli pap. Mert 
mig az erős tölgyet, az egyházat az éghomály, a 
tudatlanság el nem törpiti; mig a viharok a kül-
megtámadások el nem sodorják, addig a benne lakó 
élősdik, a hivatásnélküli papok életidegeit megront-
ják, életereit fölemésztik. Ugyancsak reájok illenek 
az irás szavai: „Anyám fiai harczoltak ellenem, a 
szőlőkben őrzővé tettek engem; de én nem őrzém 
szőlőmet;"8) nem különben a királyi dalnok fed-
dése : „Mert ha ellenségem átkozott volna engem, 
eltűrtem volna ugyan ; és ha az, ki gyűlölt engem, 
nagyokat mondott volna rám, talán elrejtettem 
volna magamat előtte, de te velem egyakaratu em-
ber, én vezérem és ismerősöm, ki velem édes étke-
ket ettél, kik az Isten házába egyetértőleg jártunk. 
Jöjjön halál rájuk, és elevenen szálljanak le a po-
kolba; mert gonoszság van lakhelyükben közöt-
tük."9) Igen, az álbarát veszélyesebb a nyilt ellen-

8) Énekek Éneke 1,5. 
9) Zsolt. 54. 13. 

ségnél, a házi tolvaj az idegennél. Továbbá, aki 
nem gyíijt, tékozol; aki nincs mellettünk, ellenünk 
van. A hős honvezér Atilla Aquileja megvétele után 
Romát tűzte ki hadjárata czéljául, már átteendő 
vala győzelemittas seregét a vizén, ott hol Min-
cio a Póba ömlik; midőn az Italia pusztulásán szá-
nakodó sz. pápa Nagy Leo elébe jő, őt megkérle-
lendő, visszatérésre birandó; engedett a fegyverte-
len pap isteni ékesszólásának. Midőn az efelett csu-
dálkozó övéi kérdeznék őt, miért hagyta volna ez-
által magát szokása ellenére oly könnyen visszavo-
nulásra birni ? azt válaszolá: miszerint a pápa háta 
megett papi öltönyben levő más alakot látott kivont 
karddal, ki őt azon esetre, ha nem könyörülne Ro-
mán, halállal fenyegeté. Oh hány hivatástalan tör a 
papszentelés és papi fogadalmak egybefolyó révén 
át egyenesen az egyház szive Roma ellen, hasztalan 
kéri őt Sión őre az Isten igéje kétélű ragyogó fegy-
vereivel, térne vissza? de hasztalan, a szerencsétlen 
nem gondolja meg, hogy az erőtlen helyettes megett 
áll az erős fegyveres, ki a testet a lélekkel együtt 
elvetheti gehenne tüzére. 

Tévedés azt hinni, hogy a hivatás majd utóbb 
kifejlődik; nem nagy előrelátás mondani, hogy az 
elöljárók, mint aféle szakismerők föllelendik annak 
idején a rejlő hiányt, egyenessé teendik ami horgas, 
simává ami göröngyös. Mindez már csakugyan nem 
egyszer megtörtént, meg is történhetik újra, csak-
hogy nem mindig következik be; s ezen okból azt 
mondom : szép ugyan s dicsérendő a remény, de 
csak ugy, ha nem hiányzik vagy nem ingadozik 
alapja; mert hogyan fejlődjék ki, aminek csirádzó 
ereje már elromlott vagy még soha sem volt? Az 
elöljáróknak legbuzgóbb törekvése elenyészik, ha-
jótörést szenved a hivatás hiánya miatt, amint nem 
lehet a szerecsent fehérre mosni, ugy nem lehet a 
hivatásnélkülinek hivatást adni. És végtére az elöl-
járók is csak emberek, — rögtön az annyix-a elha-
nyagolt erkölcsi alapokat helyre nem pótolhatják, 
lia pedig idővel megtehetik is. ekkor sem koronázza 
minden lépésöket kivánt siker, nem mindig járnak 
karöltve a szerencsés körülmények, egyik már er-
nyedt, a másik még nem tanulta be magát helyze-
tébe; az egyik beteg, a másik öreg; az egyik tanár 
is egyszersmind, a másik a babérfüzérért küzd stb. 
Ha tán mégis van bennök a szerencsés tapintat itt, 
nincs meg a kellő fogékonyság ott; ők mindig job-
bat reménylők, a hibákat elfeledők. De tegyük föl, 
birjanak árgusszemekkel, tudjuk, hogy nem lehetet-
len a világosság angyalának mezét felölteni, ragyog-
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tatni annak, ki valójában csak bukott angyal; a homlok és 
szem már sokat megcsalt, a beszéd legtöbbet, szóval : az 
egyházi nevelésnek kivált napjainkban ezer akadálya van 
Külső és belső, titkos és nyilvános. Ez mind hagyján — 
gondolja tán valaki — ott vannak a lelki vezérek, kik a 
lelkismeret tükrében a szivek redőit vizsgáltatják, a szent-
ség sérthetetlen titkának fátyola alatt elrejtödzve, mily hat-
hatósan szólhatnak négyszemközt a szivhez, mily össze-
vont, kurtított uton haladhatnak, fölhasználván befolyásuk 
egész hatályát! Ez ugyan de regula áll, állván egyszersmind 
sz. Gergely arany elve is : ars artium regimen animarum ; de 
igenis nem ritkán szenved e szabály kivételt, mert a hivatás 
ünnepi köntösét nélkülöző papjelölt szereti a bujosdi szere-
pét játszani ; mindenkép rejleni kiván, nehogy vádoltassa-
nak cselekedetei, — jól tudja ö, mi ellenkezik homlokegye-
nest a papi állapottal, ezt bevallani annyinak tartaná, mint 
saját halálos Ítéletét alájegyezni : tehát nem is nyitja meg 
ajkait e bizalmas szavakra : „Atyám!" stb. miáltal a köte-
her leesnék szivéről. Legfölebb a rendkívüli lelki vezérek 
valamelyike bir oly egyetemes kulcsot, melylyel az ily el-
zárt lélekhez is hozzáférhetni néha-néha anélkül, hogy a 
sziv ajtaja egészen föltárulna s a nyújtott melengető sugara-
kat befogadná s ekkint megvilágosodnék, megujulna . . . . 
szive többnyire, mint a sír újra lezáródik s megbüzhődik ; 
de ha mindent föltárna is, nemde vannak sebek, melyek 
nem gyógyulnak be, hacsak ki nem vágatnak, ki nem met-
szetnek a fenés részek '? Ezek után nem volna-e elönyösb a 
papneveldékben a gyóntatást egy lelki vezér által intéztetni 

— kivéve a kántorokat — mint ez némely helyütt, például : 
Bécsben, a Stephaneumban divik — — — Ítéljék meg az 
erkölcstanárok. De mindenesetre rendes és rendkívüli lelki-
atyáknak a neveidékben választassanak olyanok, kiknek 
nemcsak jámborsága — hanem tudományában is meg le-
hessen bizni. Ne alkalmaztassanak sokan, mert a közmon-
dás — az ételeknek sok szakács általi elsózásáról — e 
tárgyra is átvihető; mert igy a kóborgyónók igen hosszú 
pórázra eresztve, vagy épen nem, vagy csak igen ritkán 
fognak igazán Istenhez térni. Én nem csudálkoznám, ha 
iurisdictio egyháziak gyóntatására — szükség esetét kivéve 
— nem minden lelkiatyának adatnék. Ezeket csak azért 
emlitem, miszerint kitűnjék, hogy nem függ minden az elöl-
járóktól a jó papnevelést illetőleg, hanem inkább Isten ál-
dása után a jóakaratú emberek- s főleg lelkészektől, ameny-
nyiben e czélra buzgón közreműködnek, amennyiben a pap-
ságra vágyakodó egyén lelkületére első zsengéjétől fogva 
amint lehet, befolynak. Korán hozzá kell látni a csemete 
ápolása-müveléséhez, melyre fensöbb rendeltetés vár, mely-
től rendkívüli gyümölcsöket várunk, — ezt czélozza a tri-
ent! sz. zsinat1") következő eléggé ismeretes rendelete által: 
„Cum adolescentium aetas, nisi recte instituatur, prona sit 
ad mundi voluptates sequendas, et nisi a teneris annis ad 
pietatem et religionem informetur, antequam vitiorum habi-
tus totum hominem possideat, numquam perfecte ac sine 
maximo ac singulari .propemodum Dei omnipotentis auxilio 
in disciplina ecclesiastica perseveret: sancta synodus sta-
tuit, ut singulae cathedrales, metropolitanae atque his ma-

>°) Sess. 23. cap. 18. 

iores ecclesiae pro modo facultatum et dioecesis amplitudine 
certum pueorum ipsius civitatis et dioecesis vel ejus provin-
ciáé si ibi non reperiuntur, numerum in collegio ad hoc prope 
ipsas ecclesias, vel alio in loco convenienti ab episcopo eli-
gendo alere ac religiose educare et ecclesiasticis disciplinis 
instituere teneantur. In hoc vero collegio recipiantur, qui 
ad minimum duodecim annos, et ex legitimo matrimonio 
nati sint ac legere et scribere competenter noverint, et quo-
rum indoles et voluntas spem afferat, eos ecclesiasticis mini-
steriis perpetuo inservituros. Pauperum autem filios praeci-
pue eligi vult, nec tarnen ditiorum excludit, modo suo sum-
ptu alantur et Studium praeseferunt Deo et Ecclesiae inser-
viendi." — (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. 22 én. A z ő c s. k i r . a p o s t o l i F e 1-

s é g é h e z a z e r d é l y i e k á l t a l f e l k ü l d e t n i h a t á -
r o z o t t f e l i r a t s z ö v e g e . — Szentséges császári és 
apostoli királyi Felség, legkegyelmesebb Urunk ! 

Midőn Felséged hazánk alkotmányának visszaállítása 
és annak az összes birodalom nagyhatalmi állásával mara-
dandó és biztos alaponi összeegyeztetése czéljából tett ma-
gasztos kezdeményezése folytán Erdélynek, mint a magyar 
korona egyik országának, országgyűlését Kolozsvár sz. kir. 
városba összehívni méltóztatott és ezen országgyűlés a leg-
magasabb meghívásnak engedve, itten össze is gyűlt — az 
alulirt erdélyi püspök is az ittenni egybegyűlt rom. kath. or-
szággyűlési tagok által felkéretvén, egyháza és h ivei javát 
eszközlendö, az erdélyi katholikusokat törvénynél fogva 
megillető és folytonos gyakorlattal szentesitett azon jognál 
fogva, mely szerint egyházi, iskolai és alapítványi, valamint 
egyéb, az egyházi önkormányzati jogból folyó ügyeik fe-
letti tanácskozásra és határozásra, — a püspök egybehí-
vására mindenkor különösen pedig az országgyűlések fo-
lyama alatt egybegyűlni szoktak — minket evégből a mai 
napra összehívott; mely meghívás folytán, midőn egyhá-
zunk, iskoláink, nevelő-intézeteink és alapitványaink állásá-
ról értekeznénk, azon aggasztó eredményhez jutottunk, hogy 
egyházi, iskolai és alapítványi vagyonunk hanyatlásnak 
indult, a nevelésügy felvirágzása folytonos akadályokkal 
küzd és vallásos életünkben az egyházi közügyek iránti 
közömbösség roppant mérvben terjed ; — vagyonunk kincs-
tári kezelés alatt van, hol az a rendszer nehézkességénél 
fogva nein gyarapodik, henem naponta apad ; a nevelés és 
oktatás körül nem tehetjük meg a czélszerü javításokat és 
reformokat, részint mivel csökkent jövedelmünk nem képes 
fedezni a szükséges költségeket, részint mivel az iskolai ügy 
rendezésébe befolyásunk nem lehet és főpásztorunk is e te-
kintetben sokféleképen korlátoltatik ; végre nincsen kifej-
lődve közöttünk a testületi szellem, mely a közügyek iránt 
érdekeltséget kelt fel, és legbiztosabb óvszer a terjedő in-
diíFerentismus ellen. 

Mindezen bajokon csak egyházi és iskolai autonó-
miánk teljes helyreállitása segíthet, — melyre most annál 
nagyobb szükség van, mivel a megváltozott és hihetőleg 
még jobban megváltozandó politikai viszonyok folytán a 
királyi főkormányszék mellett és ennek nevében működő 
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rom. kath. bizottmány tagjainak száma annyira megapadt, 
és még jobban megapadhat, ugy hogy ez a körébe tartozó 
gyakran nagyfontosságú ügyek elintézésére elegendő számú 
tagokkal már nem bir és nem is birhat ; minélfogva mái-
császári királyi és ap. Felséged is 874—863 és 5473—863 
udvari számok alatt kelt kegyelmes kir. rendeleteiben a 
kath. bizottmánynak kiszélesítése szükségét átlátván, annak 
megnagyobbítása iránt a kir. főkormányszéktöl, illetőleg az 
ennek nevében működő kath. bizottmánytól javaslatot mél-
tóztatott felkérni ; az egész alázatossággal alulirt erdélyi 
püspök Felségednek ezen rendeleteit is — ez iránti felkéré-
sünk következtében — véleményezés végett elönkbe adván, 
mi arra érett megfontolás és megvitatás után nem felelhe-
tünk egyebet, mint vallásunk sz. érdekeinek tartozó őszin-
teséggel készek vagyunk kijelenteni : hogy a katholikus 
bizottmányok szándékolt megnagyobbítása nem vezet czél-
hoz, nem nyugtatja meg vallásunk érdekeiért aggódó keble-
inket, és nem szünteti meg azon bajokat, melyek vallásos és 
iskolai életünket zsibbasztják. 

A kath. bizottmány ugyanis oly intézmény, melyet az 
erdélyi kath. státus soha törvényesnek nem tekint, sőt in-
kább benne egy oly közeget látott, mely autonómiának nél-
külözhetővé tételére volt életbe léptetve; egy ilyen intéz-
ménynek kijavításához mi nem járulhatunk ; de nem is ve-
zetne ez czélhoz, miután azon bizottmány hivatali tekin-
télyekből van egybeállítva, és politikai íluctuátiókból fo-
lyó választásoknak kitéve, — ugy, hogy hiányzik benne az 
állandó alap, melyen egyházi, iskolai és alapitványi ügye-
inket már valahára biztosan, czélszerüen és maradandó-
lag. ugy ahogy kell, rendeznünk lehessen. Hogy a kath. 
bizottmány nem bir magában ily állandó alappal, annak 
szo moru példáját a közelmúlt évtizedben leginkább tapasz-
taltuk, midőn a kir. főkormányszék feloszlatásával ezen 
bizottmány is feloszlott, és a kath. ügyek feletti rendelke-
zés és intézkedés egy oly testületre ment át, mely nem állott 
kizárólag csak kath. tagokból, és amely idő alatt még az is 
megtörtént, hogy alapitványaink rendeltetésűk ellenére más 
vallásuaknak adományoztattak, és hogy azoknak vallási 
érdekeinktől eltérő czélokra való felhasználása komolyan 
megpróbáltatott, azt nem is emiitvén, hogy vagyonunk ke 
zelése, érdekeink felügyelete igen gyakran más vallású és 
vallásunk iránt nem mindig a legjobb indulattal viseltető 
egyének kezeibe, vagy legalább befolyása alá került. De 
nem is szüntetheti meg azon bizottmány tagjainak megsza-
poritása a fenforgó bajokat, mert nem képes felébreszteni 
az erdélyi katholikusokban azon testületi szellemet és össze-
tartást, mely egyedül alkalmas arra, hogy a köztünk uralgó 
közönyt megszüntesse, és bennünk közügyünk iránt érde-
keltséget keltsen. 

Különben felséges urunk ! Nincs is erre szükség, meg-
vannak nekünk törvényes közegeink, melyek egyházi, isko-
lai és alapitványi ügyeink intézésére szükségeltetnek, és 
csak Felséged kegyelmétől függ, hogy vagyonainknak kincs-
tári kezelés alól kezünkre'kiadattatása által megnyissa előt-
tünk azon magasztos pályát, hol egyesült erővel eszkö-
zölhessük vallásos és erkölcsi életünk felvirágzását egyhá-
zunk diszére és Felséged dicső trónjának támogatására, me-
lyet szent István apostoli királyunk a vallás és erkölcsi-

ség maradandó oszlopaira fektetett, és a melyet Felséged-
nek dicső elődei ezen alapokon nagygyá, dicsövé és hatal-
massá tettek. 

Már az 1572- és 1573-iki években alapja tétetett le 
azon törvénynek, mely 1576-ban az aprob. const. I. R. 1. 
czime 3. articulusában a négy bevett vallásnak és igy a r. 
k. egyháznak is teljes önkormányzati jogát megállapította, 
mely jogból kifolyólag az erdélyi kath státus maga egyházi, 
iskolai és alapitványi ügyeit minden más vallásfelekeze-
tüektöl függetlenül, saját gyűléseiben intézte el; több ily 
gyűlésekre akadunk a történelemben 1692-től kezdve 
1848-ig, sőt a kath. státus külön pecséttel élt, és a kath. bi-
zottmány felállításáig a hatáskörébe tartozó minden ügyeket 
maga intézte el ; 1791-ben a kath. státus autonómiájának 
sok tekintetbeni megsértését az ország rendei előtt pana-
szolván, ezek 1791-ben egy törvényjavaslatot terjesztet-
tek az akkori Felség elébe megerősítés végett, melybeu a 
kath. egyháznak önkormányzata visszaállítása, és ebből fo-
lyólag egyházunknak és alapitványainknak a kath. státus 
és püspökjök rendelkezése alá adatásaelrendeltetett; az ak-
kori Felség előtt is azonban törvényr által annyira biztosí-
tottnak tekintetett az erdélyi katholikusok antonomiája, hogy 
azt ujabb törvény által biztositani feleslegesnek tartotta, en-
nélfogva a felterjesztett törvényjavaslatot a legfensőbb szen-
tesítéssel nem is látta el, hanem az 1792-ben május 26-án 
kiadott legkegy. kir. leiratában kimondotta: „aduiissum, 
ut, catholici etiam negotia sua scholastica, fundationalia et 
ecclesiastica, exceptis illis, quae directe episcopo sunt re-
servata, — adinstar consistoriorum reliquarum in Transyl-
vania receptarum religionum, sub suprema inspectione nos-
tra regia, solitisque circa ilia Majes^atis iuribus, seorsim per-
tractent, conficienda vero desuper protocolla authentica tam 
catholici quam etiam reliquarum religionum consistoria Ma-
jestati nostrae medio gubernii nostri regii de mense in men-
sem substernant," — ezen kegyelmes királyi leirat is vi-
lágosan biztosítja az erdélyi katholikusoknak törvényen 
alapuló és gyakorlattal is szentesitett önkormányzati jogát, 
melynek visszaállítását Felségedtől nemcsak fenálló törvé-
nyeinknél, hanem azon magasztos kegyeletnél fogva is alá-
zatosan kérjük, melylyel Felséged dicső uralkodó háza szent 
vallásunk érdekei iránt mindig viseltetett, és a mely nem 
engedheti, hogy csak mi katholikusok legyünk elzárva az 
együttes működéstől, mely már az első keresztény száza-
dok történetéből a hitbuzgóság, vallásos élet és közhasznú 
munkásság oly sok szép és dicső példáit tudja felmutatni és 
amely más vallásfelekezeteknél az érdekeltséget oly nagyr 

mértékben képes előmozdítani. 
Midőn ezen kérésünk teljesítését Felségedtől, mint 

apostoli királyunktól és egyházunk legfőbb védnökétől a 
legnagyobb alázatossággal kérjük, szükségesnek tartjuk 
felséged előtt autonomiai szerkezetünk állását is ugy, amint 
az a státus megállapodása szerint kifejlődött, felfejteni : 

Státus-gyüléseink egybehivására jogosítva van az er-
délyi püspök, vagy ilyennek nem léte esetében, a káptalani 
helynök. 

A státus gyűlés évenkint egyszer hivatik egybe, ren-
desen a nyári iskolai szünidő alatt. 

A gyűlés elnöke a püspök, vagy káptalani helynök ; 



alelnököt minden egyes gyűlésre a világi rendből a gyűlés 
választ ; jegyzőt minden gyűlésre kettőt választanak, egy 
egyházit a felterjesztések Írására, és egy világit a jegyző-
könyv vitelére. 

A gyűlés tagjai : 
A. Az egyházi rendből : a püspök, mint természetes 

elnök, a káptalan s a püspöki szék minden tagjai; apátok 
és prépostok ; esperesek, jelen nem lehetésök esetében a ke-
rületi jegyzők ; minden esperesi kerületből egy egyházi 
képviselő ; a kolozsvári főtanoda papi, a gyula-fehérvári 
püspöki főtanodának pedig minden tanárai ; minden közép-
tanodából egy-egy képviselő; az összes rom. kath. neveldék 
igazgatói; szerzetesrendi főnökök; a püspök-megyei hivatal 
egyházi tagjai, 

B. A világi rendből ; közálladalmi rom. kath. oly főbb 
tisztviselők és a főbb törvényszékek rom. katholikus tag-
jai, kik az erdélyi püspöki megyébe tartoznak, kath. főis-
pányok és főtisztek, a szabad kir. városok föbirái, ha ka-
tholikusok, minden esperesi kerületből két világi képvi-
selő, a kolozsvári főtanoda kath. világi tanárai, egyes világi 
kegyurak, ide számítva azokat is, kik kápolnát vagy papot 
tartanak, a több mint ötezer r. kath. lakost számláló váro-
sok- s helységekből egy-egy képviselő, kivéve Kolozsvárt, 
mely 3 képviselőt küld. 

Az esperesi kerületből küldendő világi képviselők kö-
vetkezőleg választatnak : 

a kerületi plébániák választási joggal biró hivei, mi-
helyt a státus-gyülés ideje kihirdettetett, azonnal összegyűl-
nek s maguk közöl egy képviselőt választanak. A ke-
rületenkint megválasztott képviselők az esperes által kitű-
zendő napon espereskerületi gyűlésre megjelenvén, választ-
ják azon két világi képviselőt, kik a kerület katholikusait 
a státus-gyülésen képviselik. A kerületi papi képviselőt a ke-
rületi papság ugyancsak az esperes kerületi széken választja. 

Minthogy pedig egy ily nagygyűlés a kezelési teendőket 
nem végezheti, erre nézve abban állapodott meg az erdélyi 
kath. státus, hogy a kir. főkormányszék mellett ennek ne-
vében működő jelenlegi kath. egyházi, iskolai és alapitvá-
nyi bizottság megszüntetésével, ennek helyébe a státus-gyü-
lés válaszszon 24 tagból álló bizottmányt, mely a kath. com-
missio helyébe lépve, annak teendőjét végezze, egy szóval 
az egyházi, iskolai és alapítványi ügyreinket a státus-gyűlés-
nek rendelkezése szerint kezelje, felvevén e végre a szük-
séges hivatali személyzetet is. 

Megvannak tehát cs. és apóst. kir. Felség törvényes 
közegeink, melyek egyházi ügyeink elintésését minden órá-
ban átvehetik, mihelyt Felséged kegyelméből megnyerjük, 
hogy vagyonunk rendelkezésünkre adassék. 

Ezen vagyon pedig áll a következő alapokból : 
1. A tanulmányi alap, mely több fekvőkből, államkö-

telezvényekböl és kiadott kölcsöntőkékből áll, de a mely-
nek legnevezetesebb részét teszi a kolozsvári uradalom. — 
Ezen uradalom hajdau a benczék kolozsmonostori apátsá-
gának volt adományozva ; a vallásszakadás megtörténtével, 
— midőn a protestantismus Erdélyben túlsúlyra vergődött 
— secularizáltatott és egyes magánosoknak eladatott, később 
Báthori István és Boldizsár az uradalmat saját pénzökön 
megvásárolván, ezt az 1581-ik évben XIII. Gergely pápa 

jóváhagyásával a Kolozsvártt alapitott r. kath. akadémiá-
nak ajándékozták és kezelését az ifjúság tanítása és neve-
lésére ezen akadémiába meghívott jézustársasági atyákra 
bizták. A Báthoriak halála után Erdélyben a catholicismus 
sorsa ismét roszabbra fordulván, a jezsuiták kiűzettek és a 
kolosmonostori uradalom a íiskus részére lefoglaltatott s több 
magánosoknak inscribáltatott. Midőn a 17 század vége felé 
Erdély a dicsőségesen uralkodó ausztriai ház uralma alájött, 
az erdélyi katholikus hivekre is jobb napok következtek, és 
I. Lipót ö csász. és apóst, királyi Felsége 1693. april 9-ről 
kelt leiratában megengedni méltóztatott, hogy az erdélyi 
kath. státus a kolosmonostori uradalom egy részét akkori 
birtokosaitól 15,000 frton kiválthassa, ami meg is történt ; 
és ezután a katholikusok az uradalmat a Báthori-alapitvány 
értelmében a jezsuitáknak kezelés végett azon kötelezettség-
gel adták át, hogy abból a kolozsvári akadémia minden költ-
ségeit fedezzék. Később az erdélyi katholikusok nagyszerű 
áldozatkészsége által magánosak adományaiból, az egész ko-
lozsmonostori uradalmat, azon kiterjedésében, amint azt a 
Báthoriak idejében a katholikusok birták, az erdélyi kath. 
oktatási ügy számára megszerezték és 1744-ben ezen urada-
lom a pura fiscalitások sorából országgyülésileg hozott és 
szentesitett törvény által kitörültetvén, a katholikusoknak 
kétségtelen sajátjává lett, mely a jezsuiták által, mint a-
kikre az oktatásügy bizva volt, csak kezeltetett, de soha 
azok tulajdona nem volt ; a tulajdonjog ez idő alatt is a 
kath. státust illette, amint ezt a jezsuiták magok is az er-
délyi országos karok és rendek előtt 1744. junius 30-án be-
vallották, azt mondván : „Idgenus fundationes non tam com-
modi et emolumenti nostri sed boni publici, pietatis et bo-
narum artium, juventutis patriae dignis moribus et litteris 
imbuendae gratia constitutae fuerunt, quarum nobis admi-
nistratio magis, quam dominium concredita est." -— A jezsu-
ita-rendnek 1773-ban történt eltörlése után azon uradalom a 
rom. kath. tanulmányi alap számára előbb kincstárilag ke-
zeltetett, később 1802. sept. 24-én 1274—798. udvari szám 
alatt kelt kegyelmes kir. leiratban az erdélyi püspöknek 
számadástétel melletti kezelésre kiadatni rendeltetett és 1803. 
valósággal át is adatott. Ez időtől fogva az erdélyi kath. 
püspök, mint az erdélyi kath. egyháznak képviselője, ke-
zelte azon uradalmat az 1849. év végéig, midőn az akkori 
kolozsvári cs. kir. vidéki parancsnok önhatalmilag a püspöki 
kezelést megszüntette, és az uradalmat előbb kinevezett biz-
tosai által kezeltette, később kincstári kezelés alá adta ; a 
jelenlegi kinstári kezelésnek tehát semmi jogi alapja nin-
csen, sőt az határozottau ellenkezik Felséged dicső elődé-
nek előlérintett kir. leiratában foglalt intézkedésével, és 
miután a püspöki kezelés iránti felségi intézkedést csakis 
ezen az uton lehetett volna megváltoztatni, de az soha sem 
történt, nyilvánvaló, hogy a jelenlegi kincstári kezelés a mi 
jogainkkal és Felséged dicső elődének soha vissza nem vont 
és nem módositott fennebbi rendelkezéseivel ellenkezik. 

De ellenkezik az a kath. tanulmányi alap érdekével 
is, mert azon uradalomnak 1849 óta kezelése oly rosz, hogy 
a tanulmányi alapra abból kipótolhatlan kár háramlik. — 
Az erdélyi cs. kir. államszámvevöség hivatalos kimutatása 
szerint 1855-től 1862-ig azon uradalom nyolczévi közép-
számitás szerinti évi jövedelme 9892 forintot tett o. é., holott 
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a püspöki kezelés alatt még azon időben is, midőn az ur-
bériség már meg volt szüntetve, 16.979 frt. középjövedel-
met volt képes felmutatni ; és felséges urunk ! ezen jöve-
delem-csökkenésnél még nagyobb kár háramlik a tanulmá-
nyi alapra azon, a kincstári kezelés nehézkes voltábol fo-
lyó körülményből, hogy gyakran a kisebb épitkezési hiá-
nyok helyrehozása feletti tárgyalások 3—4 rendbeli irodán 
keresztülhuzódva, oly hosszú időt vesznek igénybe, hogy 
azalatt a hiány, mely kezdetben kevéssel lett volna helyre-
hozható, csakis több ezrek reá fordításával szüntethető 
meg. Ily nagymérvű, ok nélküli kiadás volt több évben a 
Szamoson levő úgynevezett anyagát, melynek kezdetben 
pár száz forinttal pótolható hiánya később ezreket vett 
igénybe, mit, különösen az 1850—1855-iki számadások mu-
tathatnának meg. 

Az uradalom jövedelmének csökkenését továbbá még 
az is idézi elö, hogy a haszonbérek megkötésénél a kellő 
körültekintés hiányzik, melynél fogva megtörtént az, hogy 
nem létező tárgyak átadása is igértetett a haszonbéri szer-
ződésben, vagy már másoknak haszonbérbe adatott jöve-
delmek újból és másodszor is haszonbérbe adattak ; miből 
költséges perek és több ezrekig elmarasztaló Ítéletek kelet-
keztek. Ide járul végre az erdők szerfeletti pusztítása, mely-
nek mi szemtanúi vagyunk, és mégis a Felséged kincstári 
közegei, alárendeltjeik jelentéseinek teljes hitelt adva, ezen 
állításunkat kétségbe vonni bátorkodtak, azon sajátságos 
eset állván itten be, hogy nem a tulajdonosnak adatik hitel, 
ki tulajdonának pusztitását fájlalja és panaszolja, hanem a 
kezelőnek, kinek kezeléséveli elégedetlenségére és az emi-
atti panaszra a tulajdonos elegendő okkal bir. 

A kezelésnek rosz és czélszerütlen voltára azon kö-
rülményből is következtethetni, hogy a kincstári közegek 
az uradalom kezeléséröli számadásokat a tulajdonos kath. 
státusnak, s illetőleg az erdélyi püspöknek előmutatni vo-
nakodnak, sőt azt határozottan megtagadták, és csak egyes 
kivonatok, illetőleg jövedelmi kimutatások közlésére szorít-
koztak, aminek nem lehet más oka, mint az, hogy azon 
számadásokból panaszainkat igenis nyomósán tudnók tá-
mogatni. — A kincstári kezelés, nehézkes voltánál fogva, 
általában nem dicsérhető, és ezért Felséged kormánya is 
már régibben a kincstári javak eladását vagy hosszabb időre 
kibérlését rendelte volt el ; nem felel meg tehát az tanulmá-
nyi alapunk uradalmában sem a kívánalmaknak, s naponta 
szegényedő alapunk érdekében kell alázattal és sürgetően 
kérnünk Felségedet, hogy a kincstári kezelést mielőbb meg-
szüntetni méltóztassék. 

2. Vagyonúnkhoz tartozik az ösztöndíj-alap, mely ha-
sonlólag a Báthoriak alapítványából veszi eredetét ; később 
Felséged dicső előde, Lipót és Mária Terézia ő Felségeik 
által gazdagittatott, valamint több magányalapitványokkal 
is idő folytán gyarapodott. Ezen alap az erdélyi püspök és 
a fenálló kath. bizottmány közvetlen rendelkezése és keze-
lése alatt állott és áll. 

3. A nagyszebeni rom. kath. Teréz-árvabázi alap. 
4. A vallási alap. 
5. Az elemi iskólatanitói alap. 
6. Az elemi iskólatanitói nyugdíj-alap. 
Mely alapok az alapitók szándéka és az alapítvány 

természete szerint tisztán kath. alapok, és jelenleg a kir. fő-
kormányszék mellett levő kath. commissio által kezeltetnek. 

Ezek azon alapok felséges Urunk, melyeknek kezelése 
és melyek feletti rendelkezés minket jogosan illet, és ame-
lyeknek mielőbbi átadatását — azon alapok biztos fenma-
radása és ezzel kapcsolatban vallási és közoktatási nagy-
fontosságú érdekeink megóvása — egyaránt sürgetik. 

Felséged népeinek nemzetiség- és valláskülönbség 
nélkül jóltevő atyja, de mi katholikusok Felségedben azon-
kivül még hitünk buzgó apostoli védnökét is üdvözöljük, s 
igy a legnagyobb bizalommal reméljük, hogy Felséged nem 
vonandja meg tőlünk azt, mit a más felekezetűek háborit-
lanul élveznek, es ami minket épen ugy megillet, mint őket 
— törvényszerű autonomiánk gyakorlatát, melynek jóté-
kony árnyékában fejlődhetik ki legbiztosabban a vallási 
élet, a köznevelési és oktatási ügy, és hogy Felséged ezt 
nekünk legkegyelmesebben megengedni méltóztassék, e 
mellett szólanak különösen Erdély sajátságos viszonyai, hol 
a más vallásfelekezetüek számra nézve többen vannak, mint 
mi, és teljesen független autonomicus állásuk mellett a ne-
velésben, oktatásban és az ezekre szükséges vagyon gyara-
pításában csak ugy tudjuk velők a versenyt fentartani, ha 
mi sem gátoltatunk többé a minket törvényesen megillető 
autonomiai jogok azon mértékbeni gyakorlásában, mely 
nem vág ugyan be az egyházi dolgokba, mint amit mi val-
lásunk és egyházi szerkezetünk elveinél fogva nem is kívá-
nunk, — de amely az egyházi és iskolai vagyon, a nevelési 
és oktatási ügy mindazon ágába való döntő befolyásunkat 
biztositja, mely nincsen közvetlenül a püspöknek fentartva. 

Ez okból fiúi alázatossággal kérjük Felségedet, hogy 
a kir. főkormányszék mellett fenálló kath. commissiót meg-
szüntetve, megengedni méltóztassék, hogy az annak hatás-
köréhez tartozó ügyek az erdélyi kath. státus fent megirt 
szerkezetű gyűlésére, és az annak kebeléből választandó 24 
tagu választmányra bízassanak, és méltóztassék megren-
delni, hogy egyházi, iskolai és alapítványi vagyonunk ezen 
státus-gyűlés rendelkezése és kezelése alá minél előbb át-
adassék. 

Mely kérésünk mielőbbi teljesítését Felségednek apo-
stoli buzgóságától fiúi alázatossággal esedezvén, a legmé-
lyebb hódoló alattvalói tisztelettel maradunk szentséges 
csász.Jés apostoli kir. Felséged legkegyelmesebb urunk alá-
zatos leghívebb szolgái és örökhü alattvalói 

az erdélyi rom. kath. országgyűlési 
tagok és minden rendű kath. hivek. 

4. Szervezési munkálatainknak mielőbbi megkezdhe-
tése végett a státus-gyűlésnek nevezett feliratban felemiitett 
szerkezet szerinti mielőbbi egybehivása felettébb szükséges 
levén, püspök urunk ő nmltsága felkéretett, hogy a követ-
kező nyári szünidő alatt a státus-gyülést egybehíni méltóz-
tassék. 

5. A felirat, valamint a gyűlés jegyzökönyvének hite-
lesítésével a feliratot szerkesztő bizottmány megbizatik. 

Ezzel a gyűlés eloszlott. Fogarasy Mihály, s. k. 
püspök. 

Groisz Ferdinánd, s. k. 
mint ezen státus-gyülésre 

megválasztott jegyző. 



CSANÁD, aug. 1. Azon országokban, melyekben a 
nemzeteknek élete mintegy időfolyam ágyában lefolyik, 
maguk után hagynak sokszor életerejükről oly emlékeket, 
melyek a kővetkező nemzeteknek iparkodásaik által idővel 
ugy, mint homok által borittatnak el, — annyira, hogy a 
régiségbuvárnak, azáltal, hogy azon emlékeknek eredetére 
vezető minden fonalok tökéletesen el vannak szakitva, és 
csak mondák környezik, talányokká válnak. 

Ekövetkeztében a régiségbuvárnak nem marad egyéb 
hátra, mint azon régiségek tulajdonságait bővebben vizs-
gálva, azon világosságot felkeresni, mely által a mondák 
feloszlanak, és a történeti fonalat megfogván, a valódiságra 
vezető utat feltalálja. 

Annak is tehát, aki Csanádon, azon helyen, ahol sz. 
Gellért, első Csanádi püspöknek székhelye volt, sz. Gellért 
nevét viselő régi templom eredetének idejét tudni akarja, 
nem marad hátra mást cselekedni, mint épen azt. 

Mert nem találtatnak sehol okmányok, melyek csak 
legkevésbbé is azon időkre mutatnának, hogy mikor építte-
tett ezen templom, és csak monda, ami azon helyről állítta-
tik, melyen a sz. Gellért által építtetett dicső székesegyházi 
templom valamikor állott volna. 

Az idő lefolyta által elveszett legkisebb nyoma is annak, 
hogy mikor építtetett ezen régi sz. Gellért nevét viselő, a 
mult és régi keresztény időkről szóló templom, és el volna 
vesztve minden remény annak eredeti idejét feltalálni, ha 
épen azon templomnak anyagai, jobban talán mint más régi-
ségekéi, azon időkről tanúságot nem tennének, mikor építte-
tett azon templom, úgyhogy a történet fonalán az bizonyo-
san feltalálható. 

Ezen templomnak anyagai, t. i. arról tanúskodnak, 
hogy azon épület csupán romai téglákból áll, és romai modor 
szerint van épitve, azon modor szerint t. i. melyet láthatni a 
szeverini vártól nem messze a Duna partján álló Trojánhid 
romjain, és azon modorban, melyet Rómer Flóris mürégé-
szeti Kalauzában a romaiaknak tulajdonit.1) 

Miszerint világos, hogy ezen templom az első kereszté-
nyi időkben építtetett, akkor, mikor még a romai építési mo-
dor szokásban volt. 

Minthogy az épület maga vissza nem utasitható tanú-
ságot adott arról, miszerint a legrégibb időből származik, 
még bővebbet találunk a történetben, miáltal még jobban 
napfényre derül annak mind ösisége, mind tiszteletre méltó-
sága, különösen nemcsak Csanádi püspök megyére, hanem 
Magyarországra és a kereszténységre nézve is. 

Azon időkben t. i. mikor a latin és a görög keleti egy-
házak közt még azon szerencsétlen szakadás meg nem tör-
tént volt, mely jelenleg létezik ; azon idők közt, mikor Va-
lens császár az osztrogotokat Bánát vidékébe befogadta, a 
romai tartományokba betörő hunnok itt az osztrogotokat 
meggyőzték; Atilla világ ura lett, és midőn 454-ik évben 
meghalt, birodalma, midőn Netad2) nevü folyónál Ardarich 
gepidek királya, Valamir osztrogotok királya és ennek test-
vérei Teudomir és Videmir által Ellák megveretett, meg-
szűnt volna ; a gepidek a Traján nevét viselő Daciát, Duná-

') Mürégészeti Kalauz, különös tekintettel Magyarországra Rómer 
Flóris tói. I. rész. 87. lap. 

2) Aliogy Fessier mondja : „talán Nera a Temesmegyében." 

nak éjszaki részén Tiszáig, és délfelé Felső-Möesiát, a möso-
gotok pedig a gepidek mellett Alsó-Mösiát elfoglalták és 
azon népek közt a síkon még mindig régi dacusok és illírek, 
a városokban és várakban, az itt a romaiak által letelepített 
románok-rumunok (Vlachen-Valachen) a romaiaknak tele-
pitvényei laktak, Dacia azzal szerencséltetett, hogy Krisztus 
igéje itt hirdettetett, különösen a városokban és várakban 
lakó népek azt követték ; azon népek tehát, melyek a tudo-
mányt és a kézmüvet ismerték ; midőn annak első hirdetője 
Nicetas itt apostoloskodott, ki dacusok apostolának is hiva-
tik, kik azután3) a tomi püspök szent Theosin által, ki Theo-
dosius és Arcadius császárok idejökben, tehát 379-^408. 
évben Kr. u. élt4), és kit a hunnok a románok Istenének 
neveztek, a hitben és keleti lyturgiában erősítettek meg, 
ahogy mondhatni, ha az első apostolokat nevezni kell, kik 
tudomásunk szerint Krisztus igéjét Bánátban először hirdet-
ték, mert ahogy Donin Lajos az ö egyházi történetében irja, 
már Valens ideje előtt, ki az osztrogokat Bánátba befogadta, 
a romai tartományoknak minden részeiben : Abissiniában, 
Daciában, Mösiában keresztények voltak, kiket ahogy 
mondja : Valens-Ulfilas görög püspök által arianusokká tett, 
melynél fogva ezen tájéknak Krisztus igéjéveli megismerte-
tése, még valensi idők elébe esik. 

Melyekből összevágólag azzal, liogy ennek a templom-
nak falai romai téglákból és romai modor szerint épitvék, 
azon modor szerint, melyet a Traján-hid romjain láthatni, 
melyet Apollodorus Damascenus 104-ik év körül Kr. u. épí-
tett, az következik, hogy azon templom, vagy Donin Lajos 
szerint valensi idők előtt, azaz Kr. u. 64-ik év előtt, vagy 
Nicetas és Theolin apostolkodási idejében t. i. 379 — 408-ik 
Kr. u. évek körül, vagy csak valamivel későbben építtetett, 
miután bizonyos az, hogy a kereszténység először a főváro-
sokban és várakban terjesztetett, ahol a tudomány és művé-
szet főlakhelyük lehetett, és olyan helyeken legelőször kel-
letett látni az Isten igéje hirdetésének első következéséit , i. 
a templomépitést, a templom maga, minthogy egy romai 
telepitvény főhelyén állott, csak egy kis keresztényi község-
ről, a kereszténységnek első kezdetéről tanúskodik. 

Továbbá már 101-ik évben Krisztus után a romaiak-
nak légiói Daciába betörtek volt, és akkori időkben, mikor 
a romai nemzet Traján által Daciának ura lett, a főhelyek 
közt, ahová romai telepitvények jöttek, Morisenum is szá-
míttatik, mely későbben a magyarok által Marosvárnak 
hivatott, midőn pedig Csanád Achtumot, ki sz. István Ma-
gyarországnak első királya ellen felállott, legyőzte, tőle Csa-
nádnak hivatott :5) ugy Csanád a régenteni Morisenum a ro-
maiaknak egy fővárosuk volt, ahol hadi erejök összecsopor-
tozott, amint a Csanádon talált romai koporsók és égett 
téglák, melyek a következő bélyeget viselik : „Pat Leo XIII ," 
és még sok itt-ott található romai téglák bizonyítják. 

Továbbá, ha igaz is, hogy nem a vad nemzetek, 
melyek ezen helyeken keresztülhuzódtak, az akkori tudo-
mánynak es müvészteknek tulajdonosai voltak ; mégis igaz 
az, hogy a vad nemzeteknek súlyos nyomásai, különösen a 

3) Geschichte des Temeser Banats v. L. Böhm. B. 1. S. 17. 
*) Szentek élete. Zsichovits Ferencz. II. rész. 412. lap. 20. április. 
5) Rdsiini Dni Stepliani Oltványi Canonici Csanadiensis. Annal. 

Venerab. Capit. Csanadiensis. §. 6. 
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4-ik században, amikor azoknak keresztül vonulása gyako-
ribb lett, nem a legkedvezőbb volt, nem is lehetett a templom-
épitésnek; maga a vad nemzetek hadjai, életmódjuk és had-
nyomásai által a művészeteknek környülállásai is változ-
tattak, és igy a romai építési modorban nemsokára lényeges 
változásnak kellett történnie, — miért is eme régi templom-
nak építésére a romai időkben inkább, mint attól távolabb 
kellett esnie, és ama épités legbiztosabban az első keresz-
tényi időkben, mikor t. i. a keresztény vallás szabadságának 
első sugarai ragyogtak, [mielőtt a vad nemzetek ezen tájékon 
keresztülvonultak, állíttatik. 

Es valamint ezen templom ősiségre nézve, mint már 
igen tiszteletreméltó, ugy még inkább feltűnőbb azáltal, hogy 
nemcsak példánya a romai építési modornak, minden idő 
viszonyai ellen még most is épen fenáll, és egy bizonyság a 
személyesen megélt első kereszténségről e vidéken,hanem még 
különösen nevezetes arról is, hogy ezen templom az, melyben 
szentGellért Csanádra jövetele alkalmával először ténykedett. 

Mert ezen templom, mely vagy azért, hogy a barbár 
népeknek harczai által az első része megrongáltatott, vagy, 
mert az első keresztényi időkben már divatozó szerzetesek-
nek életmódjáért és kedvéért ezen része kolostorrá módosít-
tatott, mely kolostor a templomból elvéve — nemcsak oda 
építtetett, de beragasztva látszik szinte eredetileg, amint 
fönmaradt romjai is mutatják, változást ezáltal bizonyosau 
szenvedett ; de még az időben, mikor még a romai építési 
modor volt használatban, — épon azon görög kolostornak 
volt kápolnája,6) melybe, mikint sz. Gellért életirója mondja, 
„hogy sz. Gellért, miután Csanádi gróffal effelől tanácskozott 
volna, midőn a görög Abbas, ki a Csanádon lévő görög ko-
lostorban lakott szerzeteseivel együtt, az oroslánosi kolos-
torba áttétetett, bevezettetett, és lakott addig, mig a sz. 
György vértanúról nevezett kolostor el nem készült ; és ezen 
templom, nem mikint Oltványi Pál az ő munkájában „A 
csanádi püspök megye birtokainak rövid története" a 45-ik 
lapon mondja, hogy ezen kápolna főtisztelendő Sztaniszlo-
vics Miklós 1750. évben megboldgul!,volt csanádi püspök 3000 
frtnyi hagyományából épült volna sz. Gellért tiszteletére, 
hanem mint már abban az időben restaurálva volt templom 
(az ő kicsinysége miatt jól mondott inkább kápolna) legfö-
lebb diszesittetett, és bővebben rendeztetett belsőképen, mert 
a csanádi plébániának keresztelési anyakönyvében 1749-ik 
évi augustus hó 24-ik napján a következők találhatók : 
„Eadem die baptisatus eat primus in ecclesia s. Gerhardi 
restaurata Petrus Joannes ex parentibus Petro Leudenberger 
et Anne Barbara etc. 

Azon napfényre hozott bizonyítványok következtében, 
melyek ezen templomnak ősiségét bizonyítják, és Magyaror-
szágban, sőt egész osztrák birodalomban — talán igen kevés 
régiségek által haladtatik meg, és ez által is már különösen 

e) Mert lia a Henzelmaii által felállított első keresztényi templo-
moknak rajza szerint, mely míírégészeti Kalauzban II. Rész, 3. lap felta-
lálható, első keresztényi templomoknak sekrestyéjök nem volt, mégis 
már a latin szertartású templomoknál Gellért idejében, mely itt akkor 
még hiányzott, már divatozott ; a sekrestye pedig, mely most még fenn 
áll, do már nem sokára összeroskadozik, épitési modora és anyag&i 
szerint csak 1749-ik évből való. 

tiszteletre méltóvá válik : reményijük, hogy Bonnaz Sándor 
csanádi püspök ő méltósága által e kápolna föntartatni, te-
kintve egyrészről azt, hogy azon ó templom a 3000 lelket 
felülhaladó r. k. községet már be nem fogadhatja ; másrész-
ről tekintve a megyei papságnak tiszteletét sz. Gellért irá-
nyában és óhajtását azon helyen, hol oly d'csőségesen apo-
stolkodott, emlékképen egy uj templommal tisztelve látni 
szeretné, mely czélra már Csajághy Sándor alatt is némi 
adakozások által örömest csatlakozott ; és annál inkább re-
mélni lehet, hogy e templomka fönmarad, minthogy ennek 
egyik oldalán, mely a főutczára szolgál, s annyi helye va-
gyon, hogy egy 28 öl hosszú, és 10 öl széles legdíszesebb 
templom építésére elegendő hely vagyon, erősségére nézve, 
még ezred éveken át is fenállhat, egy kolostor-templommá 
alakítani lehet, miután a régi kolostornak alapkövei még 
épségben vannak, melyekre egy ujat nein túlságos költség-
gel építeni lehetne, t. i. egy apáczáknak való kolostorrá, 
mely az iskolai apáczáknak átadandó volna, kik azon szép, 
a sz. Gellért által végbe vitt működést leányok nevelésével 
igen czélszerüen folytathatnák, miután egyszersmind azon 
templom, mely a szélességben 4 % öl sz. Gellért tiszteletére 
nem hosszabbítható, s tökéletesen elhagyni tiszteletlenség 
volna, és mivel az itteni g. kath. községnek sem lehet áten-
gedni, mert az igen közel eső templomok miatt a két egy-
házban az isteni-szolgálat tetemesen zavartatnék. 

Killer Frigyes. 

PEST, aug. 21. Sz. István ünnepén ő horczegsége, az 
ország prímása által adott diszebéden, a hazai legfőbb méltó-
ságok előtt, a herczegprimás következő, megközelitö hűséggel 
felfogott szavak kíséretében emelt poharat a fölséges fejedelmi 
pár egészségére : „A mai napot nemcsak az egyház szentelte 
meg, hanem maga a törvény, a magyar nemzet magna char-
tája, az arany bulla is decretális nappá, országos és nemzeti 
ünneppé emelte. Eredeti czélja volt, hálás szívvel ülni meg 
a sz. király emlékezetét, ki a magyar nemzet ősi szabadsá-
gát és jellemét a kereszténység köteléke által az európai ci-
vilisatióval alkotmányos formák közt tartósan összeforrasz-
totta. Az arany bulla első czikkelye kiköti, hogy ezen or-
szágos ünnepen vagy a király, vagy akadályoztatása esetére 
helyettese, jelen legyen s a nemzet óhajtásait meghallgassa. 
A kilenczedik évszázada már, hogy az országos ünnep alkal-
mat szolgáltatott a nemzetnek, a haza nagy alkotóját áldani, 
culturai haladása felett szemlét tartani, s minden viszontag-
ságok közt megmentett vagy visszaszerzett alkotmányos lé-
tének örvendeni. Es okunk van ez évben különösen sokszo-
rozott örömmel ünnepelni e napot, mert nehéz megpróbálta-
tás után az országot alkotmányának ujabban békés birtoká-
ban látjuk, s a helyreállott kölcsönös bizalom alapján, a 
trón és nemzet közt az ősi szent szövetségét megujulva, tör-
vényesen megpecsételve s megszilárdulva szemlélhetjük. 
S ezen szerencsés alakulás dicső szerzőjének tiszteletére eme-
lem hódolatteljesen e poharat, s a magyar nemzet érzelmeit 
hiszem tolmácsolni, midőn összes hontársaim nevében forró 
szívvel kivánom, hogy ő cs. kir. felségét, a mi legkegyel-
mesb apostoli urunkat és királyunkat, valamint a magyar 
nemzet bájos nemtőjét, felséges királyné asszonyunkat, a 
hazánk iránt tanusitott önfeláldozó fejedelmi indulataikért, 
a mindenható Isten, a magyar nemzet rendületlen hűségével, 
s a Corvinusok fénykorával jutalmazza, s hason boldog ural-
kodás örömeivel és dicsőségével tetézve, a legkésőbb korig 
éltesse. Éljen !" 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALASTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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TARTALOM : A papi hivatás fölismeréséről. — A cul-
tusminister körlevele a népnevelési egyletek felállításáról. 
— Egyházi tudósítások. Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

A papi hivatás fölismeréséről. 
^í^fdalom ! hazánk szép virányai az idők mos-

toha volta miatt még nem mutathatnak föl szoros 
értelemben vett ilynemű intézeteket. Azonban re-
méljük, hogy az, kit illet e nemben a dicséretes kez-
deményezés dicsősége, most a magyar Sión magas-
latára állitatva — a müvet ott befejezendi s vonzó 
példája nem maradand utánzás nélkül Sión egyéb 
leányinál. Igen! ez, ugy látszik,korunk kiáltó szük-
ségei közé tartozik szinte. Addig azonban a minden 
jóért lángoló lelkészek, tanárok, stb. irányadása 
mellett a házi szentély, az apai küszöbök határai 
képezzék az egyházi pályára, készülőre nézve a ne-
veidét, tétessék elég a betű szellemének, amint le-
het, ha még most utólsó jóttája kivihetlennek látszik 
is. A szükség a házban van már, de még nem mind-
nyájan érezzük azt; mihelyt érezni fogjuk, kivitelét 
lehetségesnek fogjuk tartani azonnal, — a vasakarat 
megtör mentében minden utat. 

Az uj politikai viszonyok, ugy hiszem, sokra 
fognak megtanitani bennünket, miket eddigelé nem 
tapasztaltunk ; sokra kényszeritve leszünk, mi azon-
ban erényszerzésre szolgaitat csak üdvös alkalmat 
majd, ami miatt tehát boszonkodnunk nem szabad. 
Az egyház a józan haladás zászlójának soha sem 
volt ellensége, sőt azt elsőbb maga lengettette, s ki-
vált az uj nemzedéket aközé gyűjtötte. Ezt fényesen 
tanusitják az általa emelt s fentartott iskolák, a tu-
dományok s szépmüvészetek menhelyei, stb. Ezt 
bizonyítgatnunk nem kell. Tekintve korunk szelle-
mét, mely a fölvilágosodás századának tartja magát, 
melyhez mi is tartozunk, melynek mi is fiai vagyunk, 
— azon kérdés merül föl, mire kell leginkább ügyel-
nünk a papságra fölvétetni akarók ügyének előmoz-
dításánál, ajánlásnál ? A kiválasztás a papi fejedel-
mek dolga, nem a szegény napszámosoké. Lássuk a 
gyakorlati életet. 

Elviszik a szülők fiukat a helybeli lelkészhez, 

közel vagy távoli paprokonhoz, kérvén befolyásos 
pártfogását, hogy ajánlaná őt a papságra. „Tehát 
öcsém pap akarsz lenni?" ,Igen.' „Jól teszed, — de 
van-e jó bizonyítványod, hányadik jeles vagy?" 
harmadik ' igy hangzik rá például a felelet. 
„Jó reménységben lehetsz. Majd elmegyek veled jó 
barátim- és akaróimhoz, N. N. urakhoz, ekkor vagy 
akkor concursus előtt." A dicséreteknek ily alka-
lommal nincs hossza-vége, s részükről ez az egész 
serutinium; sokszor mindent elkövetnek a rokonok 
a fölvétetés kieszközlésére, a fölveendő pedig sok-
szor buzgón imádkozik, hogy mindez meghiúsuljon. 
Ezzel mi az egyháznak és sokszor magának a pá-
lyázónak is oly jó szolgálatot nem teszünk, mint 
első tekintetre véljük . . . . amint ugyanezt a szo-
morú következés igazolja is. 

Az egész vizsgálat egy tárgyra szorítkozik, és 
pedig egészen a korszellem szerint, csupán a tudo-
mányra;*) azért az eljárás félszeg, ki nem elégitő, 
czéljának meg nem felelő, megelégszünk a jó bizo-
nyitványnyal ; pedig a külszin de sokszor megcsal, 
mert hisz nem mind arany, ami fénylik, — mai nap 
pedig nem nehéz ily bizonyítványokra szert tenni. A 
jó bizonyítvány nem csalhatatlan jelensége még a 
tudománynak, mint ezt a tapasztalás igazolja. Tud-
nánk eseteket fölhozni legjobb viseletű ifjakról, kik 
egyik gymnasiumban az első-rend vége felé nyö-
szörögtek, tengődtek, a másik gymnasiumban rög-
tön az elsők között foglaltak helyet; azonban az el-
lenkező is nem ritkán megtörténik. A mostani rend-
szernek az a gyenge oldala, hogy tulajdonképeni 
vizsgák csak a hittanból tartatnak félévenkint. De 
vegyük az esetet, hogy a bizonyitvány legtöbb eset-
ben hű tükre az előmenetelnek ; most azt kérdezem, 
csupán a tudomány teszi-e a papot, vagy a hivatás 
és mindaz, mi ehez okvetlenül tartozik? A szülők 
minden áron azt akarják a rokonokkal együtt, — 
jóllehet nem mindig a legtisztább, ámbár nem épen 

') Nem egészen, nem mindig, nem mindenütt. Az er 
kölcsi hivatalos és nem hivatalos bizonyitvány lényeges, és 
azért vannak jelen a concursuson a szentszéki ülnökök, hogy 
erre nézve secundum Déum fölvilágosítást adjanak. — Szerk 
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rosz indokból, mi azonban nekik tán még megbo-
csátható, mert be nem tudható — hogy a család e 
reménydús sarja a fönséges papi méltóság dicsfé-
nyében ragyogjon, s hozzon áldást, fényt lövellve 
rájok. Azt gondolják, hogy szivök kedveltje még 
mindig az maradt indulatra nézve, ki volt, midőn az 
ősi küszöböktől elsőben búcsút vett; sőt szeretik 
hinni, miszerint a tudományok gyémántpora netán 
létező gyarlóságait, göröngyeit mind szépen kikö-
szörülte már; — pedig a föltevés nagyon téves, és 
semmikép sem pótolja a fiúban hiányzó papi hi-
vatást, mely nélkül a legfényesb tehetségek nym-
busa sem ér a papi pályán semmit. Ha nem akarjuk 
a Heliodoruskákat, kiket Isten előbb utóbb úgyis 
kivet szájából, vagy kik később önmagok vesznek 
búcsút — a kényszerből elvállalt kereszt hordozá-
sába belefáradván — a már-már áldozatukra váró 
oltár szolgálatától, miután az egyház pénztárát, a 
szegények örökségét négy-öt évig emésztették; ha 
nem akarjuk a judásokat, kik pusztaság utálatossága 
gyanánt állnak a szent helyen, magunk bevinni Si-
onba, hogy ott őket felmagasztaljuk, akkor egészen 
máskép kell eljárnunk, nehogy késő bánat legyen 
nagy készségünk keserű dija. Az egyház szabad 
akarattal felruházott emberek lelki társulata, melyet 
a Szentlélek kormányoz, de nem emberi befolyás 
nélkül. Ha nagyobb figyelem fordíttatott volna a 
fölvételeknél az egyénekre, Sión falai erősebben áll-
nának a közelgő környező veszély ellen, s az ostrom 
sarát, könnyebben állnák ki. 

Jól tudom, hogy az egyház mindkét osztályá-
ban, — tudnillik a tanitó és tanuló egyház — hasonló-
nak mondatik, „a tengerbe vetett és mindenféle ha-
lat összefogó gyalomhoz,"2) — csakhogy az elsőnél 
a roszak azonnal kivetendők, mig a másodikban 
tűrendő a konkoly az aratásig ; jobb azonban be nem 
venni, akit valószínűleg úgyis ki kell vetni, mi ha 
meg nem történik, a rosz igen gyorsan elharapódzik. 
Egy hivatásnélküli az egész nevelésnek nagy liát-
ramozditója, — későn korán hinti a konkolyt, pár-
tot szerez, valóságos baloldalt képez, mely minden 
áron fölényt akar magának a másik fölött kivivni, 
többséget akar alkotni. Itt használni kell a „princi-
piis obsta" elvét; mert különben az egyházi szellem 
s vele egyátalán minden veszve van. Lesznek az 
ilyenekből nem pásztorok, hanem farkasok, nem ba 
rát, kire támaszkodni lehet, hanem álbarát, ki épen, 
midőn kebledre szorítod, ereszti át aspiskint szivedbe 
mérges fulánkját. 

2) Máté 13, 48. 

Mire kell tehát nézni, vigyázni? Azt mondom, 
a lelkismeretre, az örök üdvre. Igen ! némuljanak el 
ott a földi érdekek, az emberi tekintetek, hol Isten 
örök szolgálatának kérdése forog szőnyegen. Tör-
ténjék a választás szabadon, függetlenül ; szabadi-
tassék föl a kebel az előítéletek békóiból ; ne alkal-
maztassák semmi erkölcsi kényszer; ne mutassuk, 
hogy jobban tetszik nekünk, ha pap lesz, mintha 
nem lesz. A szülők tolongásának vessünk gátot, ők 
gyermekük szabad akaratának zsarnokai nem le-
hetnek; az ilyen eröködés előbb-utóbb meg szokta 
magát bőszülni, a szerencsétlen, magával meghason-
lott ifjú még az utólsó válságos perczben fog visz-
szaretteni az oltártól, az angyali vállaknak is nehéz 
teher elviselésétől borzad; habár ezen lépés szülőit 
kimondliatlanul keseriti, súlyos nyavalyába ejti. Is-
mertem papjelöltet, kinek alig halt meg nagy hír-
ben álló pap nagybátyja, a gyászoló unoka első 
gondjának tartá, a nevelde komor falaitól örök bú-
csút venni, s a világ örömei közt keresni írt igy 
sújtott szive sebére. Akarat és hajlam kell a jelenke-
zőben, mely neki személyes, elvitázhatlan szent bir-
toka, mely tehát nem kívülről erőszakoltatott reá, 
mely ott mélyen gyökeredzik lelkében, hogy az on-
nan egészen kiirthatlan az élet bármily viszontag-
ságai között, akármerre sodortassák is a sokszor 
mostohán változó viszonyok által. Az ilyen, ha czélt 
ér, fölkiált a dalnokkal : „Az Ur az én örökségem 
és kelyhem része te vagy, ki visszaadod nekem örök-
ségemet. A sors-kötél nekem jelesre esett, mert jeles 
örökség jutott nekem."3) „Mert jobb egy nap a te 
tornáczaidban ezreknél. Inkább akarok utólsó lenni 
az én Istenem házában, mint lakni a bűnösök liajlé-
kiban."4) Oh mennyire különböznek ezek azon előbb 
ecsetelt földi érzésüektől, kik elmondhatják: „Bir-
juk örökségül Isten szentélyét."5) 

Ha a jóakarat és hajlammal karöltve jár a szep-
lőtlen ártatlanság szép virága, vagy az igazán meg-
próbált és gyümölcseiben mutatkozó megtérés, ak-
kor minden jót lehet remélleni tőle. Mert az egyházi 
rend a megszentelő malasztot nem nyújtja, hanem 
föltételezi, a létezőt ujjal neveli. A megtérés bekö-
vetkezlietésének reménye csupán elégtelen biztosi-
ték. Alkalma ugyan elég nyilnék erre, de az irás 
szerint „Spiritus ubi vult spirat," Nagy és ritka 
dolog az igazi megtérés, oly nagy, vagy még na-
gyobb dolog, mint a holtak föltámasztása. Ha az 

Zsolt. 15, 5. 
4) Zsolt. 83, 11. 
5) Zsolt. 82, 13. 
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első napokban a belépéskor azonnal be nem következik, 
utóbb a szentségek sok, méltatlan használata által mindig 
nehezebbé válik, végre majdnem lehetetlenné lesz. 

De lehet-e valaki már fiatal korában oly bűnös, hogy 
jelentékenyebb megtérésre szoruljon ? Tekintve a hitetlen 
korszellemet, mely befolyását mainapság nemcsak a maga-
sabb rangúak márványpalotáinál, hanem a szegényebb pol-
gárok viskóinál is minden áron iparkodik érvényesíteni, 
hogy a tudományok különben szent csarnokait ne is említ-
sem, — én ezt lehetetlennek nem tartom. Bizony megtör-
ténhetik, hogy egyik másik elhagyja magát kapatni a go-
noszságban elmerült világtól. A hitetlenség nem bir elégsé-
ges eszközökkel az indulatok lecsillapítására, a szenvedélyek 
rohamainak megfékezésére ; csak lia a család, az iskola az 
egyháznak mindenben kezére vannak, lehet olyan nemze-
déket nevelni, mely híven megőrzi a sziv ártatlanságát, 
amit minden ország támasza- és alapkövének nevez a költö. 
O vajha erre tekintettel lennének azon tisztelt honatyák, 
kik még mint követjelöltek a tanreformokról oly szép Ígé-
retekkel léptek elé. Ha Isten, vallás, a tantermekből kikü-
szöböltetik, meg fogjuk érni, hogy az ártatlanság hava he-
lyett bünpenész fogja lepni a mindkét nembeli ifjúság ar-
czát, hogy mire elkészül a sok fáradsággal fűzött tudori 
borostyán, aggkoponyává aszik a bűnös tervekben kimerült 
fő, melyet diszitsen. Tehát méltó aggodalmunk a jövőre 
nézve sincs elhárítva. De bármit adjon is az Isten, nekünk 
őrködnünk kell, hogy gyanús jellemek a szent küszöbökhöz 
ne közeledjenek ; mert a látnokkint : „Ki megy föl az Ur 
hegyére, vagy ki fog állani az ö szent helyén ? Az ártatlan 
kezű s a tiszta szívű, ki lelkét nem adta hiúságra." 6) A jám-
borság mindenre, tehát a papságra is hasznos. Tán némileg 
föltűnt, hogy a fölvilágosodás századában az észtehetségek 
említésének a sziv kellékeit elébe tettem ? En azt gondolom, 
hogy Isten mindenekelőtt a szívre néz, de azért koránsem 
feledjük e nemes kiváltságát az embernek, mely öt Isten 
képének hasonmásává teszi, mely őt tehát arra is képesiti, 
hogy legyen Isten helytartója, személyesitője és szent he-
gyén törvényeinek hirdetője. Mert igaz marad, mit az Ur 
szolgája által mond : „A pap ajkai őrzik a tudományt és a 
törvényt, az ő szájából kérdezik, mert ő a seregek Urának 
angyala."7) A papoknak isteni meghagyásból menniök kell 
és „tanítani minden népet," nekik tanítani kell mindhalálig; 
azért mondják, „a jó pap holtig tanul." Erre pedig termé-
szetes nyilt ész kívántatik, mindazonáltal nem kívántatik 
épen lángész. Mindig voltak ugyan az egyházban és lesznek 
is, kik kiváló észtehetség által tűntek ki, kik mindenkinek 
képesek voltak számot adni hitükről, győzelmesen vissza-
verni megtámadóikat a tudomány fegyvereivel ; ámde az 
ilyenek fölös számmal épen nem voltak. Ugy látszik az is-
teni gondviselés bölcs tervében már szándékosan van ez igy 
beszőve, hogy ne kérkedjék előtte senki, hogy megmutassa, 
miszerint ő gyenge eszközük által is nagyszerű dolgokat 
tud végrehajtani. „Kiket a világ balgatagoknak tart, azokat 
választotta Sión, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ 
erötleneit választotta Isten, hogy megszégyenítse az erőse-

ket ; és a világ névteleneit és megvetetteit választotta Isten, 
és azt, ami semmi, hogy lerontsa, ami valami, hogy egy em-
ber se dicsekedjék az ö színe előtt."8) Nem attól függ, hány 
girát nyert valaki, hanem hogyan gazdálkodik vele? „A 
nagy képesség és tudomány mily könnyen a kevélység ve-
szélyébe sodornak," mondja a jámbor Schlör.9) Különösen 
föltűnő a lelkészetben, hogy sokk&l fényesebb siker koro-
názza igen gyakran a középszerű tehetségek apostolkodását, 
mint az úgynevezett lángelméjüekét, ennek mi lehet egyéb 
oka, mint az elbizakodás egyrészt, az alázatosság — mely-
nek kegyelem biztosíttatik a sz.-Írásban — másrészt ; a lel-
kismeretesebb, vagy hanyagabb fölhasználása a talentu-
moknak. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSITÁS03£. 
PEST, aug. 10-én. (Az oktatás- és cultus-minister kör-

levele a népnevelési egyletekről.) 
N. N. ur ! Nagyobb fontosságú közügyeink között 

nincsen tán egy sem, melyre nézve a reformok szüksége oly 
átalánosan elismertetnék, mint a közoktatás. 

Es ha meggondoljuk, hogy századunkban, midőn a 
nyers erő nagy részben gépek által pótoltatik, s az em-
beri munkának becse miuden téren a munkás értelmessé-
gétől s ügyességétől függ, az iparnak kifejlődése is az ipa-
ros osztályok műveltsége által feltételeztetik ; ha meggon-
doljuk hogy a jogegyenlőség elve, melyet utolsó törvénye-
ink kimondottak, mindaddig puszta szó, sőt bizonyos körül-
mények között csak egy nagy veszély marad, mely az álla-
mot fenyegeti, amig a nemzet azon osztályai, melyek poli-
tikai jogokkal ruháztattak fel, az azoknak gyakorlására 
megkívántató műveltséggel nem bírnak ; ha tekintetbe vesz-
szük jelen állapotainkat, s azt, hogy mily hosszú idő szük-
séges arra, mig ezen ügyre fordított törekvéseinknek ered-
ményét láthatjuk : igen természetesnek kell találnunk a tü-
relmetlenségét, melylyel a népnevelés ügye minden alkalom-
mal szóba jön. 

Senki a buzgóságot, melylyel egyes lapok s egyesek 
ezen ügyet felkarolták, senki a követelést, hogy a kormány 
mindenek felett erre fordítsa figyelmét, nem fogja roszalni. 

Mindezen sürgetésekben csak egy tévedést látok, s ez 
azon igen elterjedt meggyőződés, hogy a kormány még azon 
esetben is, ha egész hatalmát s befolyását kizárólag erre 
fordítaná, a közoktatás ügyében mindent, vagy akár csak 
legtöbbet tehetne. 

Nem szándékom azon kérdés bővebb tárgyalásába 
ereszkedni, mennyiben czélszerü s helyes az, hogy alkotmá-
nyos országban az egész népoktatás kizárólag a kormány 
befolyásának engedtessék által. Annyit azonban ki kell 
mondanom, hogy nézetem szerint a nevelésnek szabadsága 
alkotmányos országban ép oly lényeges, mint a sajtószabad-
ság, ugyanazon okból s ugyanazon feltételek alatt. E sza-
badság nélkül a polgárok szellemi kifejlődése erőszakosan 
egy bizonyos irányba szoritatnék. Es ha a kormánynak 
főfeliigyelési jogát senki nem vonhatja is kétségbe, ha an-
nak legfőbb kötelességei közé számitható, őrködni afelett, 

6) Zsolt. 23, 3. 
') Maiak 2, 7. 

8} Kor. 1. lev. 1, 27. 
») I. köt. 373. 1. 
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hogy az oktatás jótéteményeiben az ország minden polgárai 
részesüljenek ; de e jog és kötelesség nem terjedhet an-
nyira, hogy az egyeseknek s testületeknek szabadságát e 
téren korlátolja. Az állam nem mondhat le befolyásáról a 
közoktatásra, de e befolyást nem rendeletek, hanem az által 
gyakorolja legsikeresebben, ha az oktatást egy bizonyos 
irányban vezetve, a siker által, melyet előmutathat, másokat 
is azon irány követésére kényszerít 

Ha van feladat, melynek megoldására az állam minden 
hatalma elégtelen, — ez a népnevelés. Oly feladat ez, me-
lyet csak a nép maga oldhat meg. 

Az egyes ember, de még inkább egy nemzet nem élet-
telen anyag, melyet a leghatalmasabb művész is tetszése 
szerint faraghatna képzeletében előtte lebegő ideáljának 
megfelelővé. Az emberi szellem ugy egyéni létében mint tár-
sadalmi közösségében oly önálló hatalom, mely egyedül ön-
munkásságával fejtheti ki erőit és képességeit. 

A népnek csak magának lehet önmagát művelni. 
Egyedül ott fejlődhetik ki életrevaló, önálló, maradandó, és 
az emberi polgárosodásra valóban gyümölcsöző műveltség, 
hol a művelődés szükségének érzete a nemzet lelkületében 
felébredvén, a polgárok minden osztályainak válvetett köz-
reműködése által magából az összes nép életéből képződik 
ki. Es ép azért az állami közhatalom csak segélyezni és gyá-
molítani képes az egyeseknek ésrtestületeknek ide vonatkozó 
törekvéseit ; mint viszont a kormánynak minden legüdvö-
sebb intézkedései is óhajtott siker nélkül maradnak, ha a 
társadalom közreműködése által nem támogattatik. 

Annyival inkább áll ez pedig nálunk, hol a népnevei 
lés jelenleg csaknem kizárólag hitfelekezetek kezében van, 
s onnét a közérzület sértése nélkül ki sem vétethetik ; és a-
hol jelen fináncziális helyzetünkben semmi kilátásunk sem 
lehet arra hogy a törvényhozás a kormányt a népnevelés 
által szükségelt pénzösszegekkel oly bőven láthassa el, mi-
nőt ez ügynek tisztán állami kezelése igényelne. 

Ez it kifejtett okok által indíttatva szükségesnek tarta-
nám a levelemhez mellékelt előleges tervrajz szerint való„nép-
nevelési egyletek" alakítását. Es nem ugyan hivatalos állá-
somnál fogva, hanem mint a népnevelés ügyével éveken át 
tüzetesen foglalkozó s azt mindenek felett szivemen hor-
dozó polgára hazámnak N. N. ur hazafiúi buzgalmához 
fordulok, s felkérem, szíveskedjék vidéken és megyéjében 
egy ily egylet minélelébbi megalakulását eszközölni. 

E mellékelt tervrajzban a világért sem változhatlan 
szabályokat akarok adni, melyeket egyedül el, vagy el nem 
fogadni lehetne ; hanem csupán tájékozást szándékozom 
abban nyújtani ez egyletek iránti nézeteim és javaslataim 
felől. 

Ez oka, hogy abban lehetölek csak általános alapvo-
násokat igyekeztem kiemelni; szervezetét és szabályait 
úgyis mindegyik alakulandó egylet a helyi viszonyok szerint 
önmaga fogja részletesen megállapítani. 

Végül még egyet kell megjegyeznem. Nálunk a nép-
iskolák majdnem kivétel nélkül egyházi és világi (községek) 
testületek kezében vannak. Ez egyletek pedig ama testüle-
tek körén, úgyszólván, kivül álló magán jellemű társulatok 
leendenének. Váljon az egyleteknek az iskola ügybe avat-
kozása nem fog-e legalább látszani jogositatlannak ? Azon-

ban a népnevelés végre is az egész nemzet közös érdeke, 
közös ügye, mely iránt minden egyes polgár jogositva 
söt kötelezve van érdeklődni. Továbbá a tervrajzból lát-
ható, miként ez egyletnek nem állhat szándokában sem az 
iskoláknak felekezeti jellemét sérteni, sem azok tanrendsze-
rébe erőszakosan avatkozni. Sőt ellenkezőleg oly támoga-
tást nyújtanak, amely a nevelés minden különböző irányá-
ban csak szolgálatot teend. Ezért bizton reménylem, hogy 
minden felekezetek és községek szívesen megnyitandják is-
koláikat az egylet látogatásai előtt, hogy szolgálatait öröm-
mel elfogadják, mint viszont ők is részükről készséggel se-
gédkeznek az egylet törekvései iránt. 

Meggyőződésem szerint a népnevelés mezején gyors 
és biztos haladásunk csak igy eszközölhető, s talán nem csa-
lódom, midőn azon reményemet fejezem ki, hogy miután e 
hazában gondolkozó ember nem lehet, ki a népnevelés ügyé-
nek fontosságát át nem látná ; a nemzet jobbjai pártkülönb-
ség nélkül ezen ügy előmozdítására velem kezet fognak. 

E reményben közreműködését ismételten fel-
kérve, tisztelettel maradok Budapesten jul. 3-án 1867. N. N. 
urnák alázatos szolgája b. Eötvös József. 

PEST, aug. 27-én. Isten jóvoltából közeledik már a 
szent-László-társulat nagygyűlése, mely September 24. és 
25-ikre tüzetett ki. Kívánatos, hogy minél több és távolabbi 
ügybarátok jelenjenek meg rajta. E kívánság nagyon biztos 
alapokon fekszik. Az igazságnak vonzó ereje van. Van az 
emberben valami nemes hajlam az igazság után, ez ad neki 
kiolthatatlan szomjat, s mig a földön él, keres, ragaszkodik 
— mignem majd ott a síron túl az igazsággal, ha azt okosan 
kereste, örökre egyesül. E gondolat annyiban van a szent-
László-társulat nagygyűlésével összeköttetésben, hogy a 
szent-László-társulat nyomban az igazság utján jár s a nagy-
gyűlés tárgyai is csak olyanok lesznek, melyek az embernek 
ezen örök érdekét, az igazságot, lelkének delejtüjét illetik. 
— Továbbá a nemzetiség helyesen felfogott ügye. A szent-
László-társulat három, a nemzet életében fontos dologra 
fordította figyelmét. A pápát segíti. Kérdezd meg nemzeted-
nek történetét, oh magyar ! s vizsgáld át a válságos napokat, 
melyekben török-tatár elnyeléssel fenyegetett országoddal 
együtt, s mond meg, váljon nem a nemzeti becsület javára, 
a nemzeti önérzet emelésére dolgozik-e ezen társulat, midőn 
azon szék felé fordítja figyelmedet, mely reád csak áldást 
küldött s pedig igen válságos helyzetedben ? S ép akkor, 
midőn más nem gondolt veled. Hát a moldvai katholikus 
magyaroknak segélyezése nem nemzeti kérdés ? Vagy a 
hazai szegényebb templomok, intézetek nem földünk hatá-
rán és saját testvéreink részére állnak fen ? A katholikus 
ember nem fog a nemzetiség kérdéseiből kizárólagos dolgot 
csinálni s mindenkinek meghagyja azt, mit igazsággal rajta 
lehet hagyni, de anélkül, hogy kérkedő ürességgé aljasitaná 
a hazafiság méltóságos érzetét, meg fog felelni tettben ama 
tanításnak és példának, melyet Krisztus Jézus a világ meg-
váltója mindnyájunknak adott. Az is alapja emiitett óhajtá-
sunknak, hogy Krisztus Jézus szelid szokása csak is a meg-
hívás ; önkénytes tevékenységet vár. Megragadó, de csak 
szeretetre fektetett okokkal szokta zászlója köré gyűjteni 
mindazokat, akiknek ez tetszik, senkit ki nem zár, s az ön-
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kényt igy támadott törekvés legkedvesebb előtte. Erősza-
kolni nem szokott. S hol az önkénytes törekvés, a szívből 
nyugodtan fakadó készség, ott van az ő szelleme. 

Nemcsak óhajtás pedig, hanem egyszersmind biztos 
remény is az, hogy e nagygyűlést többen fogják az ügyba-
rátok közöl meglátogatni. Közös a tapasztalás, hogy minden 
jó vállalat csak igy halad, s ezen utat választja magának. 
De az óhajtás is közös volt, mely ily gyűlés után nyilatko-
zott. Ide járul az idők sajátsága, mely az ily jótevő válla-
latoknak különös fontosságot és áldást kölcsönözhet. 

Igaz, hogy ez nem valami tüntetés. Azt előidézni sem 
nem érdemes, de ily szent ügyre nem is eredményes. Nem párt-
kérdés. Nincs a sz.-László-társulatnak pártja, az mindenkinek 
egyenest jót akar. Nem önérdek a rugó, az önérdek áldozni 
fog, hanem az igazság érdeke nyerhet vele. Sern alapelvek 
megvitatásáról van a szó, ilyenekben fáradnunk nem kell, az 
ur Jézus azokat régen átadta az egyháznak. Fontosak 
azonban mindazon dolgok, melyek noha alapjokban régóta 
körvonalozvák, kivitelökben mégis minden jó akaratra szá-
molnak, mert természetüknél fogva csak is igy jutnak a 
szivbe, s igy termik a gyümölcsöt. 

Nagyon természetes, hogy minden társulat, maga czél-
jaihoz mért nemes eszközök utján saját életéről tegyen bi-
zonyságot. A szentséges atya az Istentől vezetott társulatokat, 
gyűléseket védi, magas lelke elég irány nekünk. Kü-
lönben a kijelölt napok is oly alkalmasak magas érzésekre. 
September 24-e de mercede redemptionis, a váltságról ne-
vezett Szűz Mária. Bárcsak ezen váltság bő gyümölcse ked-
ves hitrokonaink a moldvai magyarokra minél bővebben 
jusson. 25-ik pedig sz. Gellért — bár lelkével telne meg 
szivünk, hogy az Ur szolgálatában s zászlója mellett, Gel-
lérthez hasonlón, Istenhez, a trónhoz s a haza javához egy-
iránt örökre hűk legyünk. 

PARIS, aug. 6. (Dupanlouptól,az orléansi püspöktől egy 
meghitt barátja bizodalmas levélben véleményét kérte ama 
veszélyek fölött, melyek az úgynevezett olasz „tény-párt" 
részéről a pápai államokat átalában,s különösen a romai szent-
széket fenyegetik. A főpásztor egy f. évi julius 31-ről kelt 
levelében a következőkben válaszolt.) 

Azt kérdi ön tőlem, váljon féltem-e a romai szentszé-
ket, vagy mennyire vagyok Garibaldinak Roma ellen inté-
zett fenyegetései miatt nyugtalan ? — Ha azt tekintem, hogy 
a józan ész, az igazság, a becsület, a helyes érzelem, az egyez-
mények, az egyház iránti tisztelet, Francziaország adott szavai 
és a fenhangon hirdetett világbéke, mit jelent, — akkor azt 
felelem, hogy „nem." — De „igen"-nel kell felelnem, ha fon-
tolóra veszem, hova vezethetnek a forradalom szenvedélyei, 
melyeknek az olasz kormány vagy alattomos szítója, vagy 
nyilvános szövetségese. 

Engem, amit látok, teljességgel nem nyugtalanít ; de 
igen is nyugtalanít az. amit nem látok, és e nyugtalanságot 
mindinkább nevelik ama jelenségek, melyeket a „Moniteur" 
jul. 28-ki jegyzéke sem oszlat el. 

Garibaldi, ha magára hagyatik, minden vállalkozási 
szelleme, minden vitézsége, minden torzsalkodása, minden 
insultatiója mellett, s már magában Olaszországban is csök-
kent tekintélyével s kü'önféle helyekről toborzott társaival 

sem nyugtalanít engem. Olaszországnak mostani ministere, 
midőn négy évvel ezelőtt az ő tovább haladását egy bersa-
glieri zászlóaljjal meggátolta, már Aspromonténál sem igen 
gyengéden bánt ő vele, és az olasz nemzet azóta szavazatá-
val ugyanazon irányt követte. A romai hadsereg egyedül is 
képes ily ellenséget ártalmatlanná tenni ; mert, ha Garibaldi 
a romai lakosságra számol, számitásában csalatkozik, elvégre 
is ugy fogván találni, hogy e népség békeszerető, ajtatos,val-
lásos, és korántsem ohajtozik Olaszországnak adója, vagy 
katona-kötelezettsége után. Ilyennek találtam én a népben 
a köz-érzületet mind a városokban, mind a falvakban, még 
pedig szoros és ismételt vizsgálatom után. Jó indulatu az, és 
öntudata van arról, hogy elég szabad, és hogy kellőkép meg-
elégedett lehet ; — arra pedig büszke, hogy a pápaságnak 
széke az ő kebelében szolgál a világnak középpontjául. És 
meg vagyok győződve, miszerint nincs egy város is Euró-
pában, mely, ha oly hevesen izgattatik, oly erélyesen provo-
cáltatik, oly fényes Ígéretekkel csábittatik, mikint ez Romá-
val évek óta történik, kormányát meg nem döntötte volna. 
Es lám, Roma nyugodt, és mindazon ingerlés, csábítás, biz-
tatás és rémitgetés, melynek régóta czéltáblájaul szolgál, alig 
érinti meg. Ha forradalom üt ki, az nem Romából, hanem 
máshonnan fog kivillanni. 

Es ime itt vannak azon jelek, melyek engem nyugta-
lanítanak. Az én szülőföldemen (t. i. a püspök Savoyban szü-
lett 1802-ben, midőn az még „Département de Mont-Blanc" 
nevezet alatt Francziaországhoz tartozott) midőn vihar kö-
zeledik, a hegyek között minden mocsárból gőzök szoktak 
emelkedni. Es most, midőn észreveszem, hogy Olaszország-
ban, Angliában s különösen Francziaországban az időszaki 
sajtónak bizonyos közegei forrongani kezdenek, ezen és 
egyéb lapokból látom én ama megszokott gőzöket emelkedni, 
melyek viharnak szoktak előpostái lenni. Ezen jelenleg 
emelkedő dögleletes gőzök amaz ismeretes sophismákból 
képződnek, a morál fönsége, a nemzetek vágyai, a népek 
fölszabadítása, az egyháznak a divatos eszmékkel meg nem 
férhetése, a köz-erkölcsiség mindenek fölébe emelése stb. 
A katholikus könyvek,a katholikus nép, a katholikus papság 
mind megtámadtatnak, még mexicói szerencsétlenség is a 
katholikusoknak tulajdoníttatik, és mindaz, ami népszerűtlen, 
ezeknek rovására rovatik. — Uj együtt-müködése ez a hajdan 
gúnyornak és képtelen rágalomnak, — és hatását nem hi-
bázza. Ezen együtt-müködés volt minden korban a Roma 
ellen intézett vállalatoknak előjátéka, — és ez komolyabban 
int engem, mint Garibaldi kiáltványai, hogy valami com-
plott forraltatik. De még a viharnak ezen előpostái sem 
nyugtalanítanának engem, ha az nem nyutalanitana, amit 
nem látok. 

Hallom a Florenczben kimondott szavakat, de nem lá-
tom a tényeket, a komoly sikeres tényeket; sőt szembeszökő 
ellenmondást látok aközött, ami türetik, és aközött, amiről 
az emberek azt állítják, hogy meggátolni törekszenek. — 
A „Moniteur" ugyan másként látja a dolgokat, s határozot-
tan jelenti, hogy a „szeptember 15-ki egyezmény végre fog 
hajtatni." Én jól feljegyzem e kijelentést, de mégis, mint-
hogy az egyezmény nemcsak Olasz- hanem Francziaorszá-
got is köti, szivesebben veszem vala, lia a „Moniteur" nem 
az olasz, hanem a franczia kormány nevében teszi vala e ha-
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tározott nyilatkozatot ; mert midőn nem illetőleges közeg 
annak kijelentésére, mit Olaszország tenni fog, okvetlenül 
bizton mondhatná ki azt, mit Francziaországnak tenni szán-
déka. Es mégis a „Moniteur" Páris nevében hallgat, hanem 
Florencz nevében beszél. Tartok tőle, hogy Olaszor-
szág pénzviszonyainak ziláltsága által szélsőségre kénysze-
ríttetve valami mellék-diversióra fog tereltetni. Mert Olasz-
ország minden „Italia farà da se" fellengzö kérkedése mel-
lett is önmagától soha sem cselekedett. 

Távol legyen tőlem minden vád, minden gyanusitás, de 
őszintén bevallom, hogy Olaszországnak sem szavában, sem 
tetteiben nem találom a megnyugtató biztosítékot. Szóval és 
szabatos magyarázatot és positiv tényeket óhajtanék. En 
nem bizom az olasz hűségben, és nem feledhetem Garibaldi-
nak Siciliába tett expeditióját, és Cavour urnák akkori 
mentegetőzését és tagadását, melyet — midőn rövid idő 
múlva a tény bevégeztetett, — a teljes parlement előtt azon 
hires nyilatkozata követett : „hogy mindez az ö tizenkét esz 
tendös politikájának volt következménye." — Azt állítják, 
hogy Ratazzi ur becsületes ember ; — ha az,— nem sokára ki 
fog derülni. Azt is mondják, hogy Romának a franczia se-
regtől lett kiürítése óta az olasz kormány a septemberi 
egyezményt tiszteletben ta r t ja ; de én nem nagy bizodalmat 
helyezhetek azon már-már muló félben levő hat hónapig 
fentartott látszólagos nyugalomban. Ezt én teljes meggyőző-
déssel vártam, és e meggyőződésemet kezdettől fogva ki is 
mondtam, mi mindenesetre bizonyságául szolgál azok hité-
nek, kik föltevék, hogy a romai nép, ha magára hagyatik, a 
sz.-atya iránti szeretetének élő jeleit fogja adni, s forrada-
dalomról nem is álmodik. Sőt amint ezen hat hónapi béke 
Francziaországnak és a császárnak tulajdonitható, ugy 
Francziaország nagyon is nyilván meg lett volna becstele-
nitve, ha Romának egyik kapuján a franczia sereg és tábori 
kara ki-, a másikán pedig Garibaldi bement volna. Nekem 
mindig az volt véleményem, hogy az olasz forradalom e rész-
ben nem fogja magát érvényesíteni, mig a franczia sereg 
kivonulása után bizonyos idő el nem telik. — A nép nem 
ellenkezhetett a francziákkal, nem kívánhatta azokat elri-
asztani, de mégis tartózkodott az ö marasztalásukra, vagy 
visszahívásukra bármit is cselekedni. Azonban igen alkalom-
szerű lett volna azon ürügy alatt, hogy Garibaldi féken tar-
tassák, és a rendszeretet érdekében óhajtani, hogy helyüket 
tovább tartsák, és — mikint mondatni szokott — a Yaticán 
és kertje körül őrt álljanak. Mondhatja ugyan valaki, hogy 
ilyes imputatio becstelen és gyűlöletes. Úgyis van ; de ez 
nem én tőlem származik, sőt ez valóságos kulcsa a pápai 
tartományok elfoglalási történelmének avégből, hogy azo-
kat a francziák Garibaldi ellen megvédjék. Azon eljárást, 
mely egyszer sikerültnek bizonyult be, ismét megkísérhetni. 
Romát megvédeni a florenczi kormánynak a septemberi 
egyezményből rá háramló kötelessége ; és ha Garibaldi tö-
rekvése ellen gátot nem rak, a franczia kormányt vagy rá-
szedi, ragy mint czinkosát mutatja be a világ előtt. De ha 
megengedi, hogy Garibaldi Olaszország seregei között akár 
vízen, akár szárazon áthatoljon, és csak utána inditandja 
seregét Roma felé, hogy a rendet helyre állítsa, s a sz.-
széket oltalmazza : ez egyike lehetend amaz „erkölcsi mó-
dokénak, melyekről a florenczi minister annyit, s oly fen-

hangon beszél. Nem kevéssé nyugtalanít engem az is, hogy 
Francziaország erkölcsi emelkedésében az olaszoknál cse-
kély hittel birok, vagyis, hogy kételkedem, miszerint Fran-
cziaország a forradalmat megakadályozni elég túlnyomó 
képességgel bír. Az utóbbi öt esztendő alatt nem egyszer 
utaztam át Olaszországot minden irányban, egyik végétől a 
másikig, és látván mindenhol és különösen legközelebb azon 
nyomtatványokat, gyalázó röpiratokat, gúnyoló torzképeket 
és könyveket, melyek Francziaország és ennek császára 
ellen irányozvák, mint az olaszok részéről a háládatlanság 
és megvetés megannyi gyűlöletes bizonyítványait a francziák 
ellenében, Olaszország és szülőföldem fölött akaratlanul is 
el kell vala pirulnom. Egyebek között most először olvastam 
ott annak bizonyitgatását, hogy a franczia sereg Solferino-
nál megveretett, s hogy az ottani csata-nyerés diadalát egye-
dül az olasz sereg vitézségének kell tulajdonítani. 

De, habár nem is hiszek Francziaorrszág erkölcsi emel-
kedésében Olaszország terén, hiszek és erősen hiszek annak 
vállalt felelősségében, és jól tudva, mi az, mit tőle köteles-
ség gyanánt a becsület követel. ' 

Sőt még egy pont van, mely fölött bizonyos vagyok. 
Ha vannak emberek, kik abban bizakodnak, hogy valahára 
mégis sikerülend a pápát kifárasztaniok, vagy félelemmel 
eltölteniök, vagy a püspökök között közönyt és meghasonlást 
szítaniok : ezeknek most okvetetlen ki kell ábrándulniok. 
Soha sem volt romai pápa oly erős, oly méltóságos, oly ke-
gyes, oly közszerető és oly határozott, mint az ma. Es ami 
az egész világ püspöki karát illeti, classicai visszaemlékezé-
semben van neve ama viadornak, kit soha sem lehetett a 
földre teríteni anélkül, hogy ebből uj erőt ne merített volna. 
Most a püspök, ha Romába megy, édes anyját találja ott, és 
fölvillanyozó életerőt merit annak kebelén. Es azok, kik a 
romai népnek praetendált aspiratióiról folyvást, de az egye-
temes egyház érdekeiről vagy a hitvallás magasztos kérdé-
séről soha sem beszélnek, váljon nem emelkedhetnének-e 
fenségesebb gondolatokra, sőt magukra a léleknek és leik-
ismeretnek magasztos és szentséges jogaira fel ? Mi a világ-
nak minden részéből, közelről és távolról összegyülekezénk,. 
hogy a szentatyának mély hódolatunkat és a világegyetem 
szeretetének és nagyrabecsülésének félreismerhetlen bizo-
nyítványát tolmácsoljuk, és boldogoknak éreztük magunkat 
annak tudatában, hogy e zajló világban fenmaradt ínég egy 
hely, melyen a lelkipásztorok, a hitnek főnökei, függetlenül 
találkozhatnak, és békében tanácskozhatnak ! Es Garibaldi-
nak megengedtetik, hogy a keresztény világ minden nem-
zetiségi lelki képviselőinek e szent helyét elfoglalja, hogy 
gyilkolás és toborzás színhelyévé tegye, hol ami szent békés 
gyülekezeteink tartatnak, és hogy a katholika anyaszent-
egyháznak szentélyét, lelkismeretünk ez egyetlen menedék-
helyét, baromi erőszakkal és lélekölő viszályokkal megfer-
tőztesse ! Es ugyan ki az, ki állítani merészkednék, hogy 
a népek becsülete és boldogsága — egészen eltekintve a lelki 
szent jogoktól és a megsérthetetlen örök igazságtól — ily 
csere által nyerne és öregbednék ? Sőt végre Olaszország 
maga azon ország, mely különösen érdekelve van, hogy ma-
gát holmi őrjöngő és gonosztevő kalandorkodás eszközévé 
aijasitani ne engedje : Francziaország podig, ha már többé 
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nem is lesz képes arra, hogy valaki nyugalmának biztosíté-
kot nyújtani bátorkodjék, mindannyiunkért mégis mindig 
felelős marad. 

Szentszék i határozat. 
I. 

A szentatya brevéje, melylyel a Romában, szent Péter ün-
nepén jelen volt püspököket, érsekeket adstantes solio pon-

tificio kinevezi. 
PIUS PP. IX. 

Ad futuram rei memóriám. 
Faustissimo illuscente die, quo ante annos MDCCC. 

beatissimi apostoli, Petrus et Paulus vitám pro Christo fude-
runt, suoque sanguine Romam eonsecrarunt, auspicatissimi 
hujus diei laetitiam augendam existimavimus nonnullis chri-
stianae religionis heroibus sanctorum coelitum honores de-
cernendo. Qua in celebritate recreamur magnopere deside-
ratissima tot venerabilium fratrum sacrorum antistitum co-
rona, qui studiosissimam voluntatem erga humilitatis Nostrae 
personam praeseferentes, votis Nostris cumulatissime respon-
derunt. Eorum enim quamplurimi, quum per dilectum filium 
Nostrum S. R. E. Card, praefectum concilii Tridentinae sy-
nodi decretis interpretandis accepissent, ipsos gratissimum 
Nobis facturos, si nulla peculiari distenti ratione, et absque 
ovium sibi commissarum detriuento sese in Urbem ad me-
morata solemnia celebranda conferrent, reverentia, ac pie-
tate erga beatissimum Petrum principem ducti, neque viarum 
longitudiue, neque navigationum periculis, neque temporum 
diflicultate deterriti alacres, libentesque ad sacra apostolorum 
limina iter susceperunt. Cujus eximiae pietatis exemplum 
publice hisce litteris commendatum volumus, et beatissimos 
apostolos Petrum et Paulum enixe rogamus, ut tantae reli-
gionis, tantaeque fortitudinis viris in praeliandis praeliis Do-
mini animum augeant, viresque confirment. Quo autem so-
lemni hac occasione aliquod exstet erga eosdem venerabiles 
fratres propensae voluntatis Nostrae testimonium, in id con-
silii venimus, ut ipsos aliquo pontificiae largitatis munere 
honestemus. Itaque omnes et singulos sacros antistites, qui 
proximo die festo ss. apostolorum Petri et Pauli in urbe ver-
sentur, quique inter antistites pontificio solio adstantes mi-
nime relati sint, in eorumdem numerum vi praesentium lit-
terarum referimus, et cooptamus, eisque omnia, et singula 
privilégia, facultates, honores concedimus, quae ex aposto-
licae Sedis benignitate ad illos pertiuent, qui hoc honore, et 
munere decorati sint. Non obstantibus constitutionibus, et 
ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. 

Datum Romae apud s. Petrum sub annulo piscatoris 
die XVII. junii MDCCCLXVII, pontificatus Nostri anno 
vicesimo secundo. A'. Card. l'aracciani-Clarelli. 

II. 
A szentatya megengedi, hogy a püspökök mindnyájan jövő 
évi jun. 29-étöl kezdve lilaszinü papi sipkácskát (cappucium) 

viselhessenek. 
PIUS PP. IX. 

Ad perpetuam rei memóriám. 
Ecclesiarum omnium curam et sollicitudinem ex su-

premo apostolatus officio divina Providentia nobis commisso 
gerentes, maximo quidem solatio perfundimur, cum ad sa-
crum episcopalem ordinem oculos nostros mentemque conver-

timus. Sacri enim per orbem antistites pastoralis muneris 
nostri consortes in tanta temporum difficultate, atque in tot 
malorum procellis, quibus Ecclesia jactatur, omnom adhibent 
alaeritatem, ac Studium in custodiendo vigilias noctis super 
gregem suum, in Ecclesiae juribus adserendis, atque in Chris-
tiana sibi concredita plebe divinae legis praeceptionibus eru-
dienda, ut hoc scilicet instructa munimine facilius a malo 
declinet atque ambulet in viis Domini. Ipsi propterea nullum 
diserimen detrectantes opponunt murum pro domo Israel, 
interque ipsos non pauci persecutionem passi propter justi-
tiam, illustria suae fidei, et fortitudinis exempla ediderunt. 
Quo autem obsequio, quo devotionis studio iidem venerabiles 
fratres prosequantur beatissimi Petri cathedram, in qua in-
tégra est christianae religionis ac perfecta soliditas, et ad 
quam propter potiorem principalitatem necesse est omnem 
convenire Ecclesiam, innumerae amoris, ac pietatis significa-
tiones atiam typis consignatae, et numquam intermissae pro 
ipsius incolumnitate, et exaltatione in suis dioecesibus pre-
ces, exeitatique fideles ad rerum angustias, quibus premimur, 
data stipe recreandas, denique singularis eorum in urbe no-
stra frequentia luculentissime testantur. Quare in communi 
omnium ordinum laetitia, ob saecularem memóriám martyrii 
sanctorum apostolorum Petri et Pauli solemniter celebran-
dam, et ob nonnullos Ecclesiae hereos sanctorum coelitum 
fastis adseribendos, gratum nobis est eosdem venerabiles 
fratres in pastorali nostro cxercendo munere socios, atque ad-
jutores debito exornare laudis praeconio, eisdemque per ali-
quam honoris adjectionein propensi animi nostri, ac dilectio-
nis exhibere testimonium. Itaque auctoritate nostra aposto-
lica, harum litterarum vi, omnibus, et singulis catholicae Ec-
clesiae patriarchis, archiepiscopis, et episcopis tam praesen-
tibus, quam futuris concedimus, atque indulgemus, ut ipsi in 
posterum a primis tamen vesperis proxime futuri festi san-
ctorum apostolorum Petri et Pauli, pileolo violacei coloris uti 
libéré ac licite possint, et valeant. Non obstantibus constituti-
onibus, et sanctionibus, apostolicis, ceterisque quamvis spe-
ciali, et individua mentione, ac derogatione dignis in contra-
rium facientibus quibuscumque. 

Datum Romae apud s. Petrum sub annulo Piscatoris 
die XVII junii MDCCCLXVII, pontificatus Nostri anno vice-
simo secundo. 

A'. Card. Paracciani-Clarelli. 

VEGYESEK. 
Sz. István napja, mint nemzeti ünnep, legnagyobb 

fénynyel tartatott meg az ős Buda várában, hol a szent ki-
rály ereklyéi őriztetnek. Az országprimása tartotta az iste-
nitiszteletet, vezette az ajtatos járdalatot, melylyel a szentnek 
fönmaradt jobbkeze a vári templomból a plébániai tem-
plomba és vissza vitetett. Szuppan Zsigmond, esztergomi 
kanonok szónokolt; a papi segédszolgálatnál m. Lévay Sán-
dor, Lipovniczky István, Pauer János, és ft. Kovács Zsigm., 
Majthényi Adolf, Somogyi Károly, Krausz János (ez kas-
sai) kanonokok, s más megyebeli papok tisztkedtek. A 
kormány legmagasabb hivatalnokai, a hatóságok hivata-
los személyzete, az egyetemi tanács, ugyszinte a katonai 
tiszti kar jelen volt az ajtatosságnál. 

Megjelent a „Szent-István-társulat naptára 1868-dik 
évre, tagilleték, ára 25 kr. o. é." A rendes naptári rovat után 
olvasmányokat hoz : „A jezsuitarend eltörültetése, a nép fel-
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világositására," Wiesinger után tordit va, — beszély, — né-
mely franczia királyok szokásai, — emlékmondatok, — csa-
ládi kép, — Kőszeg ostroma, — A Duna, — egy amerikai 
nagyvárosi vendéglő, — ligroine-lámpa, végre a felséges 
uralkodó ház, a kath. püspökség, a magyar kormány, a hét-
személyes tábla, és a kir., itélő törvényszék, a szent-István 
és szent-László-társulat hivatala tagjainak névsorát, a vá-
sárokat mindent közbevegyitve versekkel. 

A kegyes tanitórend pesti háza egyik jeles érdemes 
tagját vesztette el Koczányi Ferencz tanár urban, aki aug. 
21-én, a haldoklók szentségeinek ajtatos felvétele után, szél-
hűdés következtében lelkét Istennek átadta. Temetése f. 
hó 23-án délután 6 órakor végeztetett. A tanitói pályán 
utólsó lehelletig lankadatlanul működött, mint müveit s ren-
ditlen jellemű férfi volt ismeretes. 

Megjelent, s mint tagilleték, szétküldetett „Családi ol-
vasmányok" kiadva a szent-István-társulattól. Tartalma ve 
gyes, üdvös oktatásra és nevelésre kiszemelt u. m. „A család 
és az iskola" Pollák Jánostói, — „Baker Samuel utazása Af-
rikában" Vaszary Kolostól, — „Benjamin" Kruesz Chrysos-
tomtól, „Gentilis bibornok Magyarországban" Frank Vil-
mostól, — ,Édes anya naplója" Halmártól, — „Árva zsidó 
leány" Orosz Ádámtól, — „Szent Péter évszázados ünnepe 
Romában" Zoványitól. —• Közben-közben versek Kuthentől, 
Pájer Antaltól, Mindszenty Gedeontól, stb. szerkesztette 
Füssy Tamás. 

A kalocsai érsek ő nagyméltóságát a károlyfehérvári 
zsidóközség üdvözlő fölirattal tisztelte meg érsekké történt 
kineveztetése alkalmából. Az izraeliták felemiitik, mennyi 
jótéteményben részesittettek az érsek által, mikor még er-
délyi püspök volt, hogy betegeik az ö nagyméltósága által 
alapított kórodába, hogy a leányaik szinte a kath. leányne-
veidébe befogadtatnak. — Az érsek ezen üdvözlő föliratra, 
mint kath. főpap válaszolt. 

A spanyol királyné, hadseregének harczias szellemét 
növelni, ápolni akarván, szigorú parancsot adott ki, hogy a 
hadsereg vasár- s ünnepnapokon semmiféle munkára, ki-
véve az őrséget, ne küldessék, söt az istenitiszteletre a tem-
plomba vezettessék. — Amely sereg vallástalan, az erkölcs-
telen is ; az erkölcstelen hadsereg annyi, mint szellemi erö 
nélküli, azaz pulya, gyáva, rest ; a rest sereg fegyelmetlen, 
fegyelmetlen hadsereggel 100 königgrätzi csatát lehet el-
veszteni, de nyerni egyet sem lehet. 

A Kalauzban olvassuk : Bold. Virág Mihály kanonok 
ur végrendelete. — A mindenki által őszintén becsült és sze-
retett kedves Virág Mihály, kanonok ur végrendeleti hagyo-
mányai következők. Hagyott ugyanis a) a kis papneveldé-
nek : 500; b) a nagy papneveldének : 500; c) a pécsi káp-
talan szegények pénztárának : 500 ; d) a pécsvárosi kórház-
nak : 500; e) a kaposvári városi kórháznak: 1000; f) a 
pécsi egyházmegyei, aggpapok segélyező és a kegyuratlan 
plébániák pénztárainak egyenlő arányában fölosztandó 1000 
f to t ; továbbá g) a ,,Mi Asszonyunkéról nevezett pécsi nő-
zárdának; 200 ; h) a pécsi irgalmas- vagy szürkenénéknek: 
100 ; i) a pécsvárosi szegények pénztárának : 100 ; j) a paksi 
templomban érette mondandó szentmisére: 100; k) a paksi 
városi kórháznak: 100; 1) a kővágó szölösi templomban 
érette mondandó szentmisére : 100; ly) a cserkuti fiókegy-
háznak : 50; m) a tottösi fiókegyháznak : 50; n) a kapos-
vári pleb.-templomnak : 200 ; ny) a taszári pleb.-templom-
nak : 100 ; o) szent missiókra : 200; p) az irgalmas rendiek 
pécsi házának: 100; q) a szentferencziek pécsi zárdájá-
n a k : 100; r) a vakok pesti intézetének: 50; s) a siketné-
mák váczi intézetének: 50; t) a pécsi házi szegényeknek : 
100: u) a „Pécsi Kath. Legényegylef-nek : 100 ftot ; v) 
a jeruzsálemi sz. sír templomában évenkint elmondandó két 
misére : 120 db. aranyat. — Könyvtárát részben a pécsi püs-

Felelős szerkesztő s kiadó-t 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkíivy, Galg-óezy 

pöki nyilvános könyvtárának, részben a pécsi növendékpa-
poknak, papi öltönyeit pedig pécsegyházmegyei szegény 
kápl ánoknak hagyományozta. — A nála levő cselédség meg-
szolgált béren kivül még egy félévi járulékkal jutalmazta-
tik. — Végrendeletében egy szegény tanítójelölt jövő tan-
évi élelmeztetéséről s két árva neveltetéséről is van gondos-
kodva. — Épen halála előtt kezdette meg a pécsi Szécsényi 
terén álló Szent-Háromság szobra kijavíttatását, mely neki 
szintén legkevesebb 600ftjába kerül. — A nemes szívű férfiú 
nyugodjék békében ! 

Mily hátra van Angolországban is a népnevelés és is-
kolázás, leginkább kitűnik azon számból, hányan tudják ne-
veiket beirni a községkönyvbe, mikor házasodnak. Gallesi 
tartományban, Hertfordshire, Cambridgeshire, és Norfolk 
grófságban több mint egy harmada, Suffolk, Bedfordshire, 
Staffoordshire grófságokban minden százból 35—40 nem 
tudta nevét beirni. Ez pedig mind a férfiak, mind a nőknél 
megvan. A népoktatás elősegittetvén , 1845 óta haladás 
vehető észre, de ugy, hogy százból a legkedvezőbb szám, 
hogy 75-en tudják nevöket beírni, s a haladás, különösen a 
nőknél tapasztalható. Westmorelandban ugyanis 1861-ben 
tiz nőből 9 tudott írni. Így ir „Morning Post" aug. 12-ről. 

A párisi hitküldéri intézetben aug. 15-én, in festő divi-
sions apostolorum, mindig ünnepély szokott tartatni, melyen 
az intézet igazgatója a különféle világrészekre kész hitkül-
dérekhez allocutiót tart. Ezidén a nevezett intézetből Ja-
panba 2, Pondichérybe 3, keleti Cochinchinába 1, Cambod-
gebe 1, nyugoti Tong-Kingba 1, Saigonba 2 küldér indult 
el a nevezett ünnepről. 

Bécsben aug. 25 én adatott össze egy kath. leány egy 
zsidóval. Első eset az ily házasságra Austriában, ugyszinte 
első eset, hogy itt keresztényből zsidó lehessen. A leány, 
külsőleg csinos, munkás, és hűséges cseléd volt a zsidónál, s 
több évi együttlakás után elhatározta, hogy a leányt fele-
ségül vegye. Elvitte tehát a leányt Boroszlóba, az austriai 
alattvalói minőségéből kivetkőzve, porosz alattvalóvá tétette, 
s mint porosz alattvaló vétetett fel a breslaui rabbi által a 
zsidóságba; visszatért Bécsbe, s itt mint porosz zsidónövel 
kelt össze. — A kath. egyház tehát nem hiában tiltja 
az ő hiveinek a házi szolgálatot a zsidóknál, mert religiojok 
mindig veszélyben van. 

A kegyes tanitórendiek tartományi kisgyülésén, mely 
f. hó 22-én vevé kezdetét, miután első napon a rend szellemi 
és anyagi állásáról, az eleve megválasztott bizottság által 
kimeritő tudósitás adatott és mindkettőre nézve a kor hala-
dása igényelte czélszerü módositvány megállapittatott, a 
gyűlés második napján rendfönökül átalánosan tisztelt ft. 
Somhegyi Ferencz bölcsészeti tudor, magy. akad. tag és 
egyetemi tanár választatott meg egyhangúlag. Ezután foly-
tattatván a választás, kormánytagokul megválasztattnk, és 
pedig kormánysegédekül : , Horváth Cyrill, Tóth János, 
Schirkhuber Mór, Jaeger Ágoston, Nagy Márton, Ruth Já -
nos, egyszersmind az ujoncznövendékek mestere és Lutter 
Nándor. — Kormánytanácsosokul pedig Dornay István, 
Szaiff János és Baranyay Zsigmond. (P. H.) 

iHeghivás. A szent-László-társulat V. közgyűlését f. 
évi September hó 24- s 25 kén reggeli 9 órakor Esztergom-
ban, az érseki papnevelde nagytermében tartandja, melyre 
a társulat tagjai tisztelettel meghivatnak. A gyűlést az esz-
tergomi székesegyházban reggeli 8 órakor mondandó szent-
mise fogja megelőzni. Hogy az elszállásolás körül kellőleg 
intézkedni lehessen, kéretnek a tisztelt társulati tagok, kik 
e közgyűlésben részt venni óhajtanak, hogy szándékukról a 
szent-László-iársulat titkári hivatalát f. évi September 7-ig 
értesíteni szíveskedjenek. — Kelt Pesten a szent-László-tár-
sulat augustus 12-kén tartott választmányi gyűléséből. A 
titkár. 

dajdonos PALÁSTHY PAL. 
s Kocsi nyomdájában) Halpiaca és aldunasor sarkán 9. sz. a. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Koesi 

I Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, September 4-én. 19» II. Félév. 1867. 

TARTALOM : Havi szemle. — A szentatya brevéje 
az ország berczegpriraásálioz. — Egyházi tudósitások. — 
Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

A szentatya jun. 26-án mondott allocutioban, s 
a püspökök hódolati föliratára adott válaszában 
egyetemes zsinatot igért, s ennek közeli megtartá-
sát a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária pártfogása 
alá helyezte. 

Pins vállalatainak sikerét, könyörgéseinek tel-
jesedését épen e pártfogás biztosítja a ker. világnak. 

Szűz Mária közbenjárásának csudáit hirdeti ez, 
s e századra az Immaculata és Pius századának jel-
legét nyomja. Mi segitett, az Istennek védelmét ki 
hozta le nekünk e vészterhes évek alatt? Háládat-
lanok volnánk, ha nem kiáltanánk: mater invictis-
sima, virgo gloriosissima sub tuum praesidium con-
fugimus ! 

Ily hányatott, a nagyravágyásoktól annyira 
fenyegetett, az összeesküvéseknek, a hitszegő s szent-
ségtörő kőmivesség dulakodásainak prédára kitett 
világban egyetemes zsinatot igérni, kilátásba he-
lyezni, valóban csak Pius teheti, és csak isteni su-
gallatból kezdhet ily vállalathoz. Annyi zavar, annyi 
félelem, oly aggasztó rettegések. közepette, midőn 
nem tudjuk, mi lesz holnap, midőn a legélesebb el-
mék is haboznak, az egyenes ösvényt elvesztve, 
m-ajd jobbra, majd balra tétováznak, akarnák meg-
menteni, ami veszendő, megkérlelni a veszélyt, mely 
már hajmeresztő, mikor az ó világot dűlni, roskadni 
látjuk, s milyen fog helyébe lépni, elmélkedéseink 
daczára sem tudjuk, — a pápa agg, elhagyatott, em-
beri segély nélkül, a szentszék szorongattatásban, 
zaklatásban, úgyhogy már a burkus kormány is 
Garibaldinak 15 milliót tesz folyóvá, s a 150,000 li-
rát, amint a lapok irták, ki is fizeti,— ily helyzetekben 
az egyetemes zsinat eszméje rendkivüli, merész, ma-
gasztos, megfoghatlan. meglepő, s csak is azon hit, 

azon renditlen remény, azon kifogyhatatlan szeretet, 
azon csudálandó bölcseség fogamzhatta azt, mely 
Piust jelzi, s mely az egyházban soha nem hiányzott. 

Misereor super turbam, mondhatta Pius az ő 
atyai szivében, quia ecce jam triduo sustinent me, 
nec habent, quod manducent. 

Nagyok születtek mindig az egyetemes zsina-
tokból; a világ ismeretlen nagyság után vágyódik; 
a zsinatok a romba dült, a romból emelkedő uj vi-
lág határain állanak, békét hoztak a viszálkodá-
sokba, deriit, fényt a setétségbe, nyugalmat a jóaka-
ratú lelkeknek. A világ fény ás béke után sóhajto-
zik, nem tudván, hinni nem akarván, honnan fog ez 
megszületni ? Pius, az ő méltóságának, bölcseségé-
nek, szeretetének magaslatáról szemléli a világ nyo-
morait, méri annak szükségeit, tapintja mély sebeit, 
s az egyetemes zsinat eszméjét foganva, felkiált : mi-
sereor super turbam. 

Pius ezt mondta, a püspökség örömmel vissz-
hangozta; ez elég érv nekünk, hogy az eszmét az 
Oltáriszentségben rejlő Isten sugalmának tartsuk. 
Az Isten közbelépésének kézzelfogható bizonysága 
ez, vigasztalásunkra, bátorításunkra a küzdelemben, 
kitartásban. — Nézzünk csak szét. 

Amerikában a köztársaságok egymást fojtogat-
ják, az Egyesült-államok a még fönlevő 350,000 
benszülött industörzsnek irtóháborút izennek, hogy 
New-yorkból a vasutat San-Franciscóig vihetve, a 
chinai és japani kereskedést Europa felé ellophassák ; 
Mexicóból egy jó szándékú, de a liberálisok kegyeit 
vadászó császárnak fejét gúnyul, intésül az agg Eu-
ropa fejedelmeinek lábaihoz dobják; Montevideoban 
Neymayer német származású orvos vezetése alatt 
vitt összeesküvés két hordó puskaport tesz a kor-
mányház alá, hogy a köztársaság fejeit, hivatalno-. 
kait levegőbe röpitse ; —Ázsiában a japanok,a corea-
iak, a chinaiak végzetszerüleg forrongnak, a hindu-
kat éhség és döghalál lázadásra készti, Birmannia 
lázadásban van, Angolország jótékonyan befolyik, 
hogy atyailag elfoglalja, s a kereskedést Sangai-, 
Hong-Kongból a Ganges partjaira hozza; Bukhara, 
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Samarkand Muszkaországgal birkózik ; — Egyptom 
és Tunis szabadságra tör; Angolország Téodor abys-
siniai vérszörny ellen hadjáratot készit; a közép-
tengeren lázadás, Görögország háborút akar izenni 
a keresztények között ünnepélyekkel köriilcsillago-
zott félholdnak; Törökországban a fajok morognak, 
mozognak, fegyvert aezéloznak, a keleti kérdés to-
vábbra halasztatik, hogy zavartabban törjön elő; 
Európában Spanyolország lázadókkal kinlódik ; Aus-
tria küszködik; Itáliában a forradalom roskad, s 
kétségbeesettségében Roma, Triest, Tyrol után sóhaj-
tozik, királyi aláirással rabolja Krisztus Jézus kön-
tösét, a szegények örökségét; Dánia bosszút forral, 
a scandinav eszme halad, hódit, csatol ; Muszkaor-
szág Pekinghez közel, Hymelaja alatt állva, Bos-
phorust mint sajátját tekinti; Poroszország, miután 
minden, természeti, szövetségi, nemzetközi, rokon-
sági, barátsági, faji jogokat lábbal taposott, kész 
Európát vérbe fojtani, csakhogy felszedett prédáját 
megtartsa, Garibaldit Roma ellen izgatja, hogy Na-
poléonnak foglalkozást adjon, azalatt Muszkaország 
keleten, Poroszország a Majnán tiíl gazdálkodjék; 
Lengyelország az ő lánczait rágja ; Angolország vál-
ságban, a pauperismus és fénianismus veszélyeit 
radicalis reformokkal kérleli, gondolván, hogy a ri-
tualismus Romához viendi őt, ez ellen ügyvédkedik; 
Francziaország nagyot akar, nagyra készül, szövet-
ségeket keres ; a jegyzőkönyvek időtöltés, congressu-
sok gyermekjáték,a sok fejedelmi kézszorítás,ölelelke-
zés Lamourette csókjainak árnyéka, a fegyverek 
kovácsoltatnak, a hadak szaporittatnak, begyako-
roltatnak, az élethalálharcz a küszöbön,... s IX. Pius 
egyetemes zsinatot hirdet ! 

A világ nem érti, nem értheti, mit cselekszik a 
pápa, mert a világ emberileg számit, a gondviselés 
tervei pedig minden emberi számitáson fölül esnek. 
Animalis homo non percipit ea, quae spiritus sunt. 
Egyik mondja, bogy a zsinat fölösleges, másik, hogy 
puszta tüntetés, harmadik az ultramontánok elleni 
lépésnek kereszteli, negyedik várja, hogy a romai 
tanoknak tisztességes temetése lesz, ötödik mondja, 
hogy a pápa, elvetvén eddigi tanácsosait, a világuak 
igazságot fog szolgáltatni, s kényszeritve nyúl ezen 
eszközhez. Mint vélekednek a többiek? fáradságos 
elsorolni. 

A canonicumot nem tanulmányozzák, már 304 
éve, hogy az utólsó egyetemes zsinat bezáratott, az 
elméket az egyházi ügyekről is azon félszegség, ba-
darság vezeti, mely a világiakban. 

Pius mondta, hogy zsinatot akar tartani; te-

hát a zsinat szükséges, a zsinat czélszerü, a zsinat 
üdvös. 

Nagyokat tesz az egyetemes zsinat, de mégis 
nem rendes kormányzat az egyházban, mert rit-
kán, s csak is rendkivüli időkben, rendkivüli veszé-
lyek között szokott megtartatni. Tehet annyit, meny-
nyit a pápa magában, bizonyos körülmények kö-
zött, nem volna képes tenni; de azért mégis az egy-
házi kormányzat és törvényhozás rendkivüli ténye 
marad mindig. Az elméknek támpontot, tájékozást, 
biztos irányt szokott adni a zsinat . . . ma épen erre 
van szükség. Lehet mondani, hogy a gyógyulandók 
nem hallgatnak a zsinatra. Igaz ; de meghajólnak a 
történelmi tény, az események sikere előtt. Már pe-
dig minden elveszett, amit a politikai congressusok 
létrehoztak : csak az maradott, amit a zsinatok ha-
tároztak. Mikor ismerték el az eretnekek a zsinatot? 
Mig zsinat nem volt, mint Luther Márton, zsinat 
után lármáztak : mikor a zsinat létre jött, a zsinatot 
kigúnyolták ; de kigúnyolta őket a történelmi tény, 
hogy a zsinat határozatai fönállnak,az eretnekek müve 
pedig sírba dült. A pápa kormányozza az egyházat, 
az érsekek a tartományokat, a püspökök a megyéket; 
de ha szükség, a pápa összehívja mindnyájokat,tanács-
kozik velők az egyház egyetemes szükségeiről, egye-
temes egyházi gondjainak tanácsába a püspököket fel-
véve. Mégis e meghivás néha fölösleges, néha épen 
lehetetlen, az egyház kormányzata pedig szakadat-
lan. Szükséges-e? üdvös-e? a pápa határozza meg; 
ő tűzi ki a helyet, a napot, ő elnököl benne, ő irja 
alá határozatait. Rendkivüli gyógyír az ily zsinat, 
a pápa tudhatja, kell-e vele élni? El vele, mikor 
mondja : misereor super turbam. 

Gondolták, sugdosták, hogy a pápa fél a zsina-
toktól. Hosszú volna azon buzdításokat elsorolni, 
melyeket épen Pius intézett a püspökökhez, hogy 
zsinatokat tartsanak, s épen IX. Pius volt, kinek pá-
pasága idejébe legtöbb zsinat esik. 

Epen Roma az, mely legtöbb zsinatot tartott 
falai között; 146-dik évtől, melyben Corriarius Te-
odor elitéltetett, 1725-ik évig Roma 238 zsinatot lá-
tott falai között; s ez leend a 239-ik romai zsinat. 

Amit senki sem mert volna javasolni, amint a 
pápa kimondta, a püspökök azonnal örömmel fogad-
ták; és ha ez évben egy szóra, önkényt, 500 püspök 
sietett az örök-városba, hány püspök lesz jelen, mi-
kor a pápa parancsolni fogja a megjelenést, mikor 
minden püspök legszigoruabban köteleztetni fog a 
megjelenésre? Az utazási terhek megszűntek, a 
költségek kevesbedtek. akadály nem lesz, s midőn 
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1545. dec. 13-ától 1563. dec. 4-éig a püspökök lóháton, 
• 50— 60, némelyik, mint a kölni, mainzi,300—600 fegyveres-

sel utazott Trientbe, ma a püspök egy szerpappal, s legfölebb 
még egy hittudorral fog Romába, néhány nap alatt utazni, s 
utazási kényelmei szobájának kényelmeivel fognak verse-
nyezni, s nagyobbrésze a püspököknek hamarább, könnyeb-
ben fog Romába érni, semmint rendesen megyéjének szélső 
falujába szokott elérni. 

A pápa és a püspökök együtt lesznek ; a hit, a tudo-
mány, az életszentség, a tapasztalás, az egyházi és polgári 
érdem, a jó szándék, a bölcseség, az önzetlen gond a világ 
üdvösségéről egy helyre fog összegyűlni. Csak emberi jelleg 
alatt, tekintélyével a világ minden nemzetközi gyűléseit, a 
fejedelmek minden találkozásait fölülmúlja; de a zsinaton, 
ami emberi, háttérbe lép, csak ami isteni van benne, az is-
teni tekintély tűnik fel rajta : visum est nobis et Spiritui 
sancto. E tekintély oly nagy, mint a négy evangeliumé, szól 
s a viták örökre lezáratnak. Nem teremt dogmát a zsinat, ha-
nem ami van a hitben, azt mondja ki, tanúságot tesz, határoz, 
— ami már megvan, azt emeli ki, ujat nem hoz, mert a hit dol-
gában egyetemes érvényességű kinyilatkoztatás nem adatik 
többé, s ami adatott, az Istentől adatott, s az egyház csak 
arról szól, ami megadatott, ami már megvan. 

De épen erre van szüksége a világnak, hogy oly ünne-
pélyesen hallja, mi van az isteni kinyilatkoztatásban, mikint 
ezt egy egyetemes zsinattól hallhatja. Misereor super turbam 
mondja Pius, s ezen eszközt ragadja meg, melyet a világ 
304 év óta nem látott, s melyről ha Pius nem szól, senki sem 
mer gondolkodni. 

Soha rövidebb, soha csendesebb zsinat nem volt, mint 
ez lesz. Gondolhatjuk, hogy eme romai egyetemes zsinat 
annyi hónapig fog tartani, ahány évig tartott a trienti, miu-
tán bent az egyházban hitbeli viták nincsenek, az eretnek-
ség, a szakadárság egészen az állami és társadalmi tanokban 
dúl, innen fenyegetve a hivek hitét, az egyház gondjára bi-
zott hitkincset. 

Lesznek-e a kormányok benne képviselve? Kételke-
dünk, erről Pius fog határozni. Kath. fejedelmek szoktak 
oda küldeni képviselőket ; ma ülnek kath. férfiak trónokon, 
de alig van kettő kath. fejedelem. Nem a fejedelem személyé-
nek hite, de az ország alkotmánya tesz kath. fejedelmet. 
Belgiumban kath. férfi ül a trónon, de nem kath. fejedelem. 
Régen a fejedelmek, mint episcopi externonum, szoros szövet-
ségben élvén az egyházzal, küldhettek a zsinatra képvise-
lőket ; ma e szövetség az egyház és állam között, a haladás, 
a műveltség nevében, átalában tagadtatik, tépetik. Az eret-
nekség, a szakadárság minden egyházi jogot elveszít, me-
lyet valaha bírt; az alkotmányok ma a hitetlenség intéz-
ményei, a szakadárság lobogói. Söt mivel a kormányok kö-
telességeiket az egyház iránt letették, régi jogaikat az egy-
házban mégis megtartani akarnák ; lehet,hogy a zsinat e jo-
gokat a kötelességek visszavételéhez, mint feltételhez csatolja. 

Ez a világ legnagyobb eretneksége, kizárni a hitet, és 
ennek törvényeit a politikából, hogy a bűn ne szabjon benne 
határt, a jog, az igazság ne adjon szabályt ; kizárni az ál-
lamból, hogy ez religiót ne valljon, mint kormányzó hatalom 
Istent ne imádjon, hogy földi dolgaiban független lehessen, s 
függetlenségre vezesse alattvalóit, midőn pásztorbot helyett 

szurony alá helyezi őket, midőn püspök helyett csendőrt küld 
hozzájok ; kizárni a polgári intézményekből,midőn ajtót nyit-
nak a tévelynek,de elzárják az igazság előtt, a törvényhozás-
ban tisztelik a tévelyt, sértik, gúnyolják,meg vetik a hitet,mi-
dőn az irodalomban, a napisajtóban, a színházban sértetlen 
a thora, de nem az evangelium, szabad a lelketlenség, kötve 
van a lelkisméret, mint például t. Geduly az ő vallási tör-
vényjavaslataiban tesz, hogy a törvény ne engedje meg a 
némely szülőknek kath. hitben nevelni magzataikat, hogy a 
törvény proselytáskodjék a kath. egyház ellen, s amit a pro-
testantismus magától nem tehet, hogy hódítson, mert csak 
az elesetteket szokta felszedni, hódítson helyette a törvény 
kényszere, s miután a kath. egyháznak a polgári törvény a 
liberális dogmák miatt nem kedvezhet, kedvezzen a protes-
tantismusnak, — bizonyságul, mily nehéz, s majdnem lehetet-
len a prot. elmének igazságosnak lenni, vagy magának a 
szabadságról igazi fogalmat csinálni; kizárni a hitet a csa-
ládból, midőn az Isten által mind a két emberi nembe csepeg-
tetett titokszerü, kölcsönös vonzalom helyébe családot al-
kotni,pénzszámitást, érdeket, kéjvágyat helyez, a szentséget, 
mely a férfit és a nőt összeköti, házbérletnél magasabbnak 
nem tekinti, s hogy aki a sertésekről tett kötések fölött itél, 
az Ítéljen az emberi testek kölcsönös kibérlése fölött is a férfi 
és nő között ; kizárni az oktatásból, a tudományból, a szere-
tet minden cselekedeteiből. Az egyház hozta a tudományt, 
ö szentesitett meg minden földi viszonyt, ő hozta e földre, ő 
gyakorolta első a szeretetet, felkeresvén a tudatlanokat, a 
betegeket, az árvákat, a szegényeket, az aggokat, ápolta a 
szenvedőt, mint Krisztus Jézust, védelmezte a gyengét, se-
gítette az erőtelent, bátorította a félénket, mérsékelte a szen-
vedélyeskedőt. 

A hitet eldobják, ki akarják irtani a szeretetet is a föl-
dön, ahol az Isten és az ö jegyese van, oda az államot akar-
ván tenni. 

Az egyház uj világot lát maga körül; az igaz elvek 
kitagadva, az eszmék megrontva, az egyház hatalomnak 
sem tekintetik, egylet gyanánt vétetik, melynek az állam 
szabhat törvényeket : az egyháznak újra teljes hatalmában 
kell nyilatkozni. A conciliumról nevezett bibornoki egyesü-
let határozatai nagyra nőttek; tekintélyök sértetlen ugyan, 
mert a pápa nevében hozatnak ; jobbnak látszik, ha mind 
eme részletes határozatokat, egyetemes érvényű zsinati sza-
bályok pótolják. Az egyház más viszonyokban, mert a vi-
lág más lett. Ami 1545—1563-ban volt, abból a világiakban 
csak romok állanak ; a polgári törvényhozás túllép saját kö-
rén, a pápa és a hivek lelkismeretei közé helyezi magát, sok 
a gyenge, kiket erősíteni, sok a simuló, kiket az elvre vissza-
vezetni, sok a hanyatló, kiket támogatni kell. Pius kimondta, 
hogy egyetemes zsinatot akar ; tehát szükséges, tehát czél-
szerü lett ; s miután tudjuk, hogy szükséges, a szükségeket 
ismerni is kezdjük. 

„Hordozzuk a frigyszekrényet közösen vállvetve," 
igy szólt III. Sándor, midőn a 3-ík laterani zsinatot kihir-
dette; „A seregek urának szőlőjét vadállatok pusztitják" 
igy kiáltott fel III. Incze 1215-ben; „a nagy betegségben 
nagy orvosságra van szükség" e szavakkal hivta össze III. 
Pál a trienti zsinatot. Pius is felkiálthat : misereor super tur-
bam, az államkuruzsolók a világot végső nyomorba dobják, 
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még segíteni lehet, az elméknek fényt kell gyújtani, mely előtt 
szemeiket be ne hunyhassák, én egyetemes zsinatot tartok. 
Misereor super turbam. 

Csalhatlan tekintély mondja szükségesnek az egye-
temes zsinatot, mindnyájan annak tartjuk ; csalhatatlan te-
kintély czélszerünek találja, mindnyájan annak kiáltjuk. 

A 18-ik századnak bölcsészete, az ágyasok társasá-
gában kiművelve, ágyasok által a trónra emeltetve, csak 
ágyast tudott észistennek választani, — a franczia forrada-
lom a világot megváltoztatta, a világ békéjét lehetetlenné 
tette. Pius látja e nyomort, melyben a világ az ő bölcseivel 
együtt fetreng, imáiban, elmélkedéseiben az egyetemi zsinatra 
gondolt, misereor super turbam, — el is határozta. 

A hitetlenség borzadásig terjedt, a hivatalos köröket 
egészen elfoglalta, — a protestantisms rationalismussá fa-
jult, Renannal és a belga solidárisokkal kezet fog, — a ter-
mészeti morál alapjai kitagadtattak, uj morál, mely az önér-
deket, a telhetetlen nagyravágyást egyedüli indokul vallva, a 
kéjt az emberi élet czéljának kiáltja, az esküszegést, a ki-
rály-gyilkosságot, a trón-, az országrablásban elkövetett 
xninden bűnöket erény gyanánt dicsőíti, s ezt mind haladás-
nak, műveltségnek, nemzetiségnek nevezi. Valóban a nagy 
szellemi betegség a nagy orvosság szükségét bizonyítja. 
Pius elmélkedett ezekről, isteni sugallatból zsiuatra gon-
dolt, amire senki sem mert volna '.gondolni. Misereor super 
turbam. 

Azonfölül mily nagy terjedelmű, mily mélyre ható^tár-
sadalmi kérdések, gazdászati elvek, kezelések nyomorítják 
a világot, amely kérdések mind az egyházra is visszahatnak, 
s mely nemzetgazdászati tervek, kísérletek panacea gyauánt 
kürtöltetnek, s mégis az országokat tönkre juttatják. A 
nemzetközi jog elveszett, a békekötések hiu ígéretek. Az 
egyház hozta létre a nemzetközi jogot, mindannyi törvényt 
az államokra, csak az egyház állithatja vissza. Mennyi zavar, 
mennyi badarság az igaz és nem igaz, a jó és a rosz körül ! 
A napisajtó a zavart csak növeli. Sokan nem tudják, mit 
tartsanak ezekről, azért viszálkodnak egymás közt azok is, 
kik egy hitet vallanak, hirdetnek, egy munkára küldetnek. 
Itt kirostálni kell a jót a rosztól, az igazat a tévelytöl. Pius 
elmélkedett, egyetemes zsinatra gondolt, világüdvösségi kül-
detésében felkiált : misereor super turbam. 

Bent az egyházban soha nem látott egység, összhang-
zás uralkodik, az iskola hithű, a kath. tudósok könyvei cor-
rectek, amint vagy egyik merészkedik, mint Döllinger, az 
iskola, a tudósoktól azonnal elitéltetik, veszélyessé nem válik. 
De a világi tudomány haladott, hogy ennek positiv vívmá-
nyait, felfedezéseit a hit összes rendszerének, vagy egyes 
igazságainak védelmére felhasználjuk, a hittanulmányoknak 
kört, időt kell adni, azokat újra szervezni ; a nevelés, a papi 
fegyelem, az alapítványok, a birtok, a szentségek, különösen 
a házasság, a szeretet müvei, a szerzetes rendek, az ajtatos 
egyesületek, egyletek, stb., szóval az egyházi benső élet is, 
feloszlatva némely kételyeket a fegyelemszabályokról, uj 
megerősödést kíván. Itt is misereor super turbam fidelium 
meorum, mondhatja Pius pápa ; háromszáz év alatt uj viszo-
nyok közé jővén, uj intézkedésekre van szükség. Emittet 
spiritum suum, et creabuntur, et renovabit faciem terrae. 

íme a szükség, íme a czélszerüség, melyet megisme-

rünk, mihelyt Pius szólt, s melyre, mielőtt szólt, gondolni 
sem mertünk. Piust a bölcseség, az okosság Szentlelke ve-
zérli, a jó tanács malasztja sugalja. Nagy vállalatot kezd, 
méltót nagy nevéhez, pápasága nagy eseményeihez, megfe-
lelőt a világ nagy szükségeinek. Imádkozzunk, hogy pápa-
sága nagy tetteihez még e koronát adhassa. 

Lesz zsinat, Immaculatának köszönhetjük ; Immacu-
lata védelme alá tétetett, tehát elkerülhetlenül lesz zsinat. Es 
ha Piusnak az Isten meg nem engedné, Pius meghalhat, a 
pápa meg nem hal, a zsinat kimondatott, a püspökök öröm-
mel fogadták, a zsinat meglesz, s mindig Pius nevéhez kötve. 
A zsinatért már milliók imádkoznak, a zsinat meglesz, és 
soha nagyobb, soha dicsőbb, soha sikeresebb, soha több 
tagokból álló zsinat nem volt, mind az, mely kilátásba tétetett. 

I t t az üdvös-volta. A konok meg nem tér, de a této-
vázók, a határozatlanok, kiknek száma legtöbb, megerősö-
dik. Kelet fölött már 30 éve a Szentlélek fuvalma jár, titok-
szerü mozgalom lepte el az elszakadottakat, az irány Roma 
felé tart. A zsinat e mozgalmat siettetni, az irányt biztosí-
tani fogja. Az egyháztól elszakadva, az élettől szakadtak el, 
a pápa atyai kormányát kerülve, zsarnok fejedelem vasvesz-
szeje alá, lelki setétségbe estek. 

A protestantismusban egyik rész meg akarna tartani 
valamit a hitből, de állása tarthatatlan, a dúlási, a tagadási 
roham, mely a protestantismus lényege, hitetlenségre sodorja 
mindnyájokat. Hinni kell, religio kell ; a protestantismusban 
lehetetlen hinni, lehetetlen religiot vallani ; a jobb lelkek 
szabadulás után kiáltoznak, az együgyüek a mormonok által 
csábittatnak, a merészeket Renan gyűjti össze. A protestan-
tismus feloszlató, társadalmi ellenes, addig élhet, mig van 
mit feloszlatni, azután teljes hitetlenség lesz ; mikint a libe-
ralismus csak addig él, mig forradalmat nem szül, a forra-
dalom után fejetlenség, zsarnokság lesz. Mindezt az isteni 
gondviselés Romára bizta, hogy ami még menthető, mentse 
meg. Misereor super turbam, jam enim triduo sustinent 
me, nec habent quod manducent. 

Es az egyesült katholikusok ! A muszka leselkedik 
utánok, a nemzetiségi vágyakat költi fel közöttök, hogy kör-
mei közé ragadva, megfojtsa mindnyájokat, aki körül az 
elfojtott, meggyilkolt nemzetiségek ugy hevernek, mint az 
oroszlány barlangja előtt a felfalt állatok kiszáradt csontjai. 
Az ördög, akit birt, és megtérés által hatalmából megszaba-
dul, épen ugy üldözi, mint Farao a távozó Izraelt. Muszka-
ország is az egyesülteket gyűlöli, üldözi leginkább. 

A trienti zsinat uj életet öntött az egyházba. Amissiók, 
a szerzetes rendek, a szeretet müvei nyomban támadtak. A 
kérdéseket megoldani, a kételyeket eloszlatni, az egyházi 
hagyományból és tudományból minden vallási, társadalmi, 
nemzetközi erkölcsi tárgyakra fényt árasztani, közöttünk a 
szeretet és feláldozás szellemét, testületünk minden szunyadó 
erejét felébreszteni, az előítéleteket felvilágosítani, a félreérté-
seket kijelelni, a gonoszság vádjaira szeretettel válaszolni, ez 
lesz az egyetemes zsinat üdvös eredménye. 

Ki kételkednék ezekről ? Ego vobiscum sum usque ad 
consummationem saeculorum. 



A szentatya brevéje az ország kerczegprimásához. 
Venerabili fratri Joanni, principi primati regni Hun-

gáriáé, archi-episcopo Strigoniensi. 
PIUS PP. IX. 

Venerabiiis fráter salutem et apostolicam bencdictio-
uem. Si magno perfusi sumus gaudio, venerabilis fráter, ab 
adventu tuo, majore etiam inde aíFacti fuimus, quod universi 
fideles tuae ditioni subjecti, re vel spiritu, tecum ad Nos 
convolaverint. Quos enim coram non vidimus, eos aeque prae-
sentes fuisse Nobis dubitare non sivit magna illa nobilissimi 
voluminis moles, quo singulorum nomina descripta efferun-
tur, aífectu multo pretiosiore anaglyptis et auro, quibus ma-
gnifice elegantissimeque compacta decorantur. Dignus certe 
populus sanctissimo illo rege Stephano, qui primus acceptam 
a patre Geysa, invectarnque sensim inter hungaros diuturno 
laboré christianam fidem ita propagavit, ut suae gentis apo-
stolus appellari promeruerit. Praecipua namque veneratio 
ipsorum in apostolorum principem et absolutissimum obse-
quium in banc sanctam Sedem, perpetuam veritatis custodem 
et magistram, egregie profecto referunt pietatem illius, qui 
impetrata a Romano pontifice regali corona, principem sedem 
tuam Strigoniensem aliasque complures, munificentia vere 
regia in catholicae doctrinae columen dilatationemque, illius 
auctoritate, fundavit. Quamobrem eximia quidem commen-
datione dignum, sed non mirum Nobis accidit, quod nuncium 
saecularis memoriae martyrii principis apostolorum solemni 
ritu celebrandae commoverit universes, omniumque mentes 
ad hanc Petri cathedram converterit. Siquidem avita ipsa, 
quam sedulo studioseque custodiunt, doctrina, firmitatem eis 
•obvertebat Ecclesiae in immobili petra constitutae vivificam-
que istius actionem, per quam, veluti e corde in humánum 
corpus, vita spiritus in universa mystici corporis membra 
derivatur, et veluti e sole, lux ad illustrandum orbem pro-
cedit. Haec singulos invitabant, haec ad Nos omnium spi-
ritus adducebant, sin minus corpora, haec universos impel-
lebant ad amplissimas cas observantiae amorisque signifiea-
tiones, quae, utpote luculentissimae testes catholicae unitatis, 
adeo acceptae Nobis obveniunt et jucundae. Utique Nos ora-
binius pro amantissimis hisce filiis, utique Deum rogabimus, 
ut suffragante Deipara, cujus suavissimo patrocinio glorian-
tur ab exordio suae conversions, eos cumulet benedictionibus 
coeli desuper et benedictionibus terrae deorsum dignaque 
demum mercede coronet. Hanc ipse virtutem jam nunc con-
férât brnedictioni, quam favoris ejus auspicem et grati animi 
Nostri, peculiarisque benevolentiae pignus ex imo pectore 
depromptam tibi, venerabilis frater, ac ceteris episcopis, cle-
roque et populo regni istius unjversi peramanter impertimur. 
Datum Romae apud s. Petrum, die 10-a julii, 1867. pontifi-
c a l s Nostri anno XXII. Pius PP. IX. 

EGYHZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, aug. 26-én. Mit Írogatnak Bécsből a berlini la-

pokba ? legfölebb a politikusokat érdekelheti, kiknek, ha 
tudják is, hogy a berlini lapok legbusásabban fizetik azon 
tudósitókat, akik Austria feloszlását közel kilátásba he-
lyezve, a németek paradicsomát Bismark liberális vasvesz-
szeje alatt keresik, mégis kötelességök a gonosz szándék 

nyilatkozatait számba venni. De itt van a P. Lloyd, mely 
csupa kölcsönösségből, a berlini lapok tartalmát árulgatja, 
kivált ha Austriának ős alapját, a kath. egyházat, a kath. 
hitet, a hyerarchiát bántják. 

Bécsből tudósítják a Kreuzzeitungot, hogy Beust erö-
sebb húrt penget Romában, hogy a concordatumon lényeges 
változást csikarjon ki, s el volna határozva, hogy maga, ál-
lami törvényhozás utján vigye véghez azt, amit Romával 
egyesülve ki nem vihetett. 

Hozzá csatolja azután a tudósitó, hogy ha Roma oly 
csökönös lesz Austria irányában, mint volt Italia iránt, itt 
is épen az történhetik, ami Italiában. Jelenleg ugyan Au-
striában az olasz egyházi catastrophához hasonló csapás nem 
várható, mert a nép még műveletlen; de közelitünk hozzá. 

Ez-e Beustnak szándéka ? nem tudjuk ; de hogy Bécs-
nek vannak oly politikusai, akik mindazt képesek volnának 
megtenni, amit Italiában, azt nem akarjuk tagadni. De 
irigylendő-e az olaszországi catastropha ? boídogitja-e a né-
pet ? az országot ? biztositja-e a trónt ? az a főkérdés. Az 
egyházat catastrophákkal ijeszgetni hiu kisérlet, mert ő túl 
élt már sok ilyest, és mindig győzött. Az egyháznak meg-
vannak saját tanai, elvei, melyek a Megváltótól reá bizat-
tak. Nem kérdi soha, mig fog történni? hanem mi a tan? mi 
az elv ? Amiben nem engedhet, nem fog ő abban engedni, 
ha a világ összeroskadna is. 

Ha Austriát ide vinnék, amivel fenyegetnek, az egy-
ház sajnálná, a csapást előre siratná, de nem segíthetne 
rajta. Ha valaki magát meg akarja ölni, mert nem nyerheti 
meg tőlem, hogy én öljem meg magamat, én nem felelhetek 
haláláról. 

Bárgyúság gondolni, hogy akár mily üldözés, nyomás 
valaha az egyházat megrontaná. Elveszik fekvő javait ; 
azért még sem hal meg egy pap sem éhen. Kirabolják tem 
plomait, azért az Oltáriszentség mégis aranyban, ezüstben 
fog fényleni. Kifosztják mindenétől, azért mégis lesz min-
dene. Kinek ártottak ezáltal ? A népnek, az országnak. 

Elveszik javait; a nép fogja tartani a papot, a templo-
mot, s mennyit fog költeni egyházi czélokra, annyival ki-
sebb lesz adóztathatási képessége. Lehet, hogy az állam nem 
fog 50,000,000 vallási budgetet bevinni az államköltségek 
rovatába. De azért mégis meglesz az 50 millió önkénytesen. 
Mily teher volna ma az adózó népre 50 milliót róvni ? mi-
kor már bizonyos, hogy egy fillérrel sem adózhat többet. 
Mig a javakat el nem vették, az egyházi javakból dús és 
legpontosabban befizetett adót szedett az állam ; elvéve a 
javakat, ezen adókat elveszti, egyházi budgetet nem csi-
nálva, csinál majd a nép önkénytesen, s végre a nép mégis 
meg lesz rontva. Gondolván, hogy az egyházon bosszút álla-
nak, ha nem teljesiti igazságtalan követeléseiket, s csak a 
népet nyomorították meg. 

Vegyék el az alapítványokat. Megfognak ezek kettőz-
tettetni, s egyházi alapitvány mégis lesz. Az alapítványok a 
jelen és jövő szükségeket pótolják, melyek ha nincsenek, a 
szükségeket az élő nemzedéknek kell sajátjából fedezni, 
mert a szükség, mindig szükség, s fedeztetnie kell. Szűken 
fog először fedeztetni, de fedeztetni mégis fog, későbben bő-
vebben. 

A franczia forradalom 320 millió alapítványokat ra-
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bolt el ; azóta csak 73 év mult el, s már 1864-ben Billault 
hivatalosan jelentette, hogy az ajtatos alapítványok Fran-
cziaországban 600 és néhány millió. Ha a forradalom nem 
rabol, e 600 millió a nép kezében marad, s az állami adók 
viselésére képesebb lesz ; az ily rablás tehát mindig csak az 
államot rontja. Ezen 600 millió csak a nép zsebéből adatott, 
s ha nem lett volna kényszerítve ezen alapítványokat tenni, 
a 600 millió üzletfolyamban maradandott. 

Bontsák le templomait, csináljanak belölök magtára-
kat, sőt mint Italiában, nyilvános bordélyházakat. Építenek 
majd szebb templomokat. Templomnak kell lenni, és nem 
annyinak, mikint az eszeveszettségig dühös politikus gon-
dolja, hanem annyinak, mennyit a nép akar. Elvehetik a zár-
dákat ; mit nyernek ez által ? Amennyi a zárdákban lelt 
hivatást, ugyan annyi lesz majd hivatás- s élelem nélkül az 
országban. A sok hivatásnélküli férfi és leány az ország fe-
kélye; s ki fekélyesitette be az országot? aki a zárdákat 
eltörülte. S majd épit a jövő nemzedék ismét zárdákat, s 
amennyit ezeknek építésére kiad, annyival fog ismét adóké-
pessége csökkenni. Azt pedig, hogy a nép religioját kiirtsák, 
soha nem fogják tehetni. 

Ha tehát vannak Austriának oly politikusai, akik ké-
pesek Austriát meggyilkolni, Austria népét megkárositani, 
ha Roma az ö igazságtalan követeléseikre rá nem áll, Roma 
siránkozni fog Austrián, de meg nem akadályozhatja. 

Romával fenyegetések között beszélni, tőle fenyegeté-
sekkel kicsikarni valami igazságtalanságot, nem lehet. 

Mi az igazság, mi az igazságtalanság pedig, annyi jo-
got követel magának Roma, hogy azt ö határozza meg. 

Beszél tovább a P. Lloydba átvett tudósítás rajongó 
falusi plébánosokról is, akik a concordatum eltörlésében az 
egyház és a családi élet vesztét látják, annak eltörlését az 
ördög müvének tartják, aki ezen az uton akarja az állami 
és családi kapcsokat széttépni ; s hogy a concordatum eltör-
lése a házasság szentségét fogja felbontani, s behozatván a 
polgári házasság, a férfi elválhat nejétől, mihelyt ráun, hogy 
a nő csak kéjeszköz lesz, a család az ő szent jellegétől ki-
fosztva, — mindezekre nézve, lényegben, az austriai clerus 
igazán, s józanul gondolkodik. Hogy azután a papság a nép 
előtt igy beszél, az nem jelent többet, minthogy nem akarja 
követni a berlini újságok bécsi tudósitóit, vagy pedig a bécsi 
házak némely szónokait, akik meggyőződéseik ellen beszél-
nek ; hogy még az egyházi szószéken is a házasság szentsé-
géről, a polgári házasság erkölcstelenségéről, és a családra, 
a religiora elkerülhetlenül betörő káros következéseiről is 
szólnak a falusi plébánosok, csak kötelességeiket teljesitik. 

A tudósító ezekkel vádolja az austriai papságot. O ! 
vádolja a magyar, a franczia, az olasz, a spanyol, vádolja az 
egész kath. papságot, mert bizony mi sem érezünk, mi sem 
tanitunk másképen, előttünk is a civilházasság nem más, 
mint államilag megengedett, sőt hatóságilag patentirozott 
ágyasság, ocsmány paráznaság, s tegyen bármit az állami 
törvényhozás, adhat szabadalmat, hogy a férfi és a nő össze-
keljenek, házasságot nem teremthet. Embertenyésztő inté-
zetet emelhet, házasságot nem teremthet. Ha az austriai 
papság a concordatum változtatásában csak ürügyet lát, 
hogy az egész eltörültessék; a concordatum eltörlésében pe-
dig csak a civilházasság behozatalát látja ; ebben pedig csak 

törekvést, némelyeknek házi bűnös viszonyát állami patent-
tel szabadalmazni : mi szinte igy gondolkodunk, s mielőtt a 
civilházasságot behoznák, a népet bizony felvilágositandó-
nak véljük. 

A tudósitó mindezt rajongásnak nevezi, s akarná, 
hogy a püspökök tiltsák le papjaikat eme rajongásról. 

Elöttök, mihelyt valaki az ő nézeteiknek ellenmond, 
azonnal rajongó ; mihelyt a néphez kivülök még más is szól, 
azonnal rajongó, s büntetésre érdemes. Ok szólásszabadsá-
got kiáltoznak, s a papnak száját betömni akarják. Tudtuk, 
hogy a szólásszabadságot csak magok számára követelik, ez 
a liberálisok szokása. Népfelvilágositásról beszélnek, de 
hogy a népet más is felvilágositsa, az ellen morognak. Sza-
bad discussio az ö kivánságok, . . . . igen, de csak az ő ter-
veikre. Aki másképen cselekszik, az rajongó. 

Rajongnak, hogy a vallást lenyomhassák ; rajongnak; 
hogy a családot a polgári házasságban bepiszkolják ; ra-
jongnak, mert amit csak tesznek, mindent rajongással tesz-
nek ; a jó ellen ugy is csak rajongással lehet valamit tenni. 

És ha tekintjük a napi-sajtót, ezt a zsidó-német, ezt az 
osztrák-modern napi-sajtót, mi szent, mi sértetlen van e 
piszkos napi-sajtó előtt? Nincs sértetlen, csak az ö piszkos-
sága, csak az ö zsidós viselete. Az egyház áll, mint Austriá-
nak ős alapja, az egyházat, a birodalom alapját sértegetni, 
felforgatni nem rajongás, de ezen alapokat védelmezni, ra-
jongás. A bécsi zsidó-német napi-sajtó oly ügyes a szólamok, 
a jellegezések kitalálásában, csak egyet felejtett, hogy őt is 
lehet jellegezui, s ez : parvenu, hazátlan, cosmopolita, kőmi-
ves sajtó. Hogy a hazátlanságból hazaárulás, vagy a hazá-
nak tönkretevése következhetik, arról a jövő fog tanúskodni, 
de az elmék előre gondolhatnak reá. 

BERLIN, aug. 20-án. A bajor ministerium az egyházi 
ünnepek jelentékeny megszorítását, alábbszállitását tervezi, 
természetesen a közjólét ürügye alatt, és korunk államgaz-
dászata barátainak roppant örömére. Természetes, hogy a 
püspökök ez ügybeni véleményezésére nem sokat ád. Ugyan-
azon időben a katonaság újjáalakítása van kérdésben. A 
középkorban, melyben minden héten volt egy, több ünnep, 
gazdag volt nagyszerű müvek létesítésében. Azóta, hogy az 
ünnepek száma alább száll, a hadsereget kell szaporítani, 
ép ugy, mint a hivatalnokokat, börtönöket és javító fegyhá-
zakat. — Badenben a ministerium megtagadta az engedel 
met az irgalmas szüzeknek a coattanzi kórodábai behozata-
lára, habár eme kórház egészen katholikus alapítványok 
által tartatik fenn. Mult évben a háború alatt, midőn cholera 
pusztított a nagyherczegségben, akkor szívesen látottak va-
lának a szüzek ; hanem most kár volna őket beereszteni. 
Oberlahesteinban, Nassau egyik egészen kath. városában, 
van egy protestáns finevelő-intézet, mely nem igen bírt 
emelkedni, daczára annak, hogy a város liberális katholiku-
sai gyermekeiket oda küldik. Legújabban az igazgató a 
község képviseletéhez fordult, 300 forintnyi évi segélypénzt 
kérvén. A segélyezéstől, mint tapasztalásból tudjuk, a ta-
noda községi jellegének elismeréséhez csak egy lépés, külö-
nösen, ha a felsőbb hatóság protestáns. Nem kellene tehát 
csudálkozni azon, ha egy reggelen Oberlahestein katholiku-
sai arra ébrednének, hogy a kath. város költségén tartott 
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fensőbb prot. tanodájuk van. Akkor késő lesz tiltakozni 
azoknak, kik most borura, derűre liberaliskodnak. Melchers 
kölni érsek Romába indulván, körlevelet bocsátott híveihez, 
a százados ünnepély jelentőségét fejtegetvén, és annak me-
gyeszerte tartását elrendelvén, mely alkalommal péterfillérek 
is gyűjtettek. Bonnban a kath. tanulók egylete föliratot in-
dítványozott a szentatyához, hasonlót tevének a hildesheimi 
káptalan, papság és társulatok. Beszélték, hogy a pader-
borni püspök megyébeni körútját megszakítani levén kény-
telen, Romába hivatott, s ugy vélekednek, hogy nagyobb 
méltóság vár reá. Ez utóbbi hirre nézve különben a felelős-
séget a kölni lapokra háritjuk. 

MISSIO. C h i n a . Általánosan elismert dolog, hogy 
a China és Francziaország között 1860-ban kötött, és a ker. 
vallásszabadságot biztosító szerződések nem hozták meg a 
várt eredményt. Ha néhány mandarin jóakaratja a küldé-
reknek némi fokú szabadságot nyújt is, sőt apostolkodásukat 
elősegíti, — mások roszakarata ismét utat nyit az Írástudók 
gyűlöletének, a katonák zsarolásainak, és a nép előítéletéből 
származó üldözésnek. Megfogható, ha oly széles terjedelmű 
birodalomban, minő China, hol a központi hatalom gyenge-
sége miatt a tartományok kormányzói discretionarius hata-
lommal birnak, emiatt a szerződések végrehajtása igen ké-
tes, különösen, mikor a mandarinok érdekeivel, és a nép 
szenvedélyeivel ellentétben vannak. Az is megfogható, hogy 
e nehézség fokozódik ott, hol évek óta fegyveres forradalom 
dúl, és százféle rendetlenséget szül. Hanem bizony a köz-
ponti hatalom is legalább hallgatólag néha cselekvöleg is 
bűnrészessé válik. A pé-csé-lyi ap. helyettnök 1866 jan. 
16-án kelt levelében erről igy ir. 

„A chinai kormány az ő akaratja ellenére volt kény-
telen vallásszabadságot adni ; ez tőle kicsikartatott. Csak 
sajnálattal nézte az evangelium hirdetését. Titokban meg-
tesz mindent a hitetlenek megtérésének akadályozására, és 
a mandarinok által a megtérteket elcsábítani törekszik. 
Ezért a főnökök a keresztények ügyeit nem akarják a tör-
vény és méltányosság szerint tárgyalni. Ha tehát a manda-
rinok ujonmegtérteinket zaklatják, hitehagyásra ösztönzik, 
igazságot nekik nem szolgáltatnak, csak titkos utasítások-
nak engedelmeskednek." Az egyház küzdő jellegét tehát 
sehol sem látjuk inkább, mint itt. A tulajdonképeni chinai 
missiók 19 apóst, helynökse'gekre osztvák, a ferencziek, 
dömések, jezsuiták, sz. Lázár egyesülete, és a külföldi mis-
siók társulata tagjainak működése alatt. 

I. Az olasz ferencziek (minores observantes) missiója. 
Assisi sz. Ferencz szerzetének két tagja IV-ik Incze pápától 
küldetve 1247-ben a mongol Gayuk udvarába érkeztek, ki 
óriási birodalma tartományai közé Chinât is számította. 
Ezen első missio utat tört oly apostoli működésnek, melyet 
azóta semmi üldözés sem szüntethetett meg. A 14-ik század 
kezdetén Montecorvinoi János Pekingben virágzó ker. köz-
séget igazgatott, eleinte mint egyszerű küldér, később mint 
érsek. A mongol birodalom szétmállása után a missio is hosz-
szu időre szétfoszlott. A 16-ik században a ferencziek a je-
zsuitákkal és dömésekkel osztották meg a munkát. 1800-
ban a ferencziek a chan-sii ap. helynökséget birták, mely a 
birodalom éjszakkeleti négy tartományát foglalta magában, 

és vagy 60,000 keresztényt számlált. Ezen szerzetesek ma 
5 vicariatust látnak el : Chan-Si, Chen-Si, Chan-Tong, Hu-
Pé, és Hu Nan-t. 

1. A c h a n - s i i a p o s t o l i h e l y n ö k s é g . A bi-
rodalom szélén Tatárország felé fekszik Pé-Tsé-Ly és Chen-
Si között. A parti vidékek távolsága, a többi tartományok-
kali közlekedés nehéz volta, a föld terméketlensége sok ne-
héz évet hoz, a lakosok szegények. Több ponton földbe vájt 
üregek szolgálnak templom gyanánt. Üldözések alkalmával 
papok és hivek az itteni hegyekben találtak menhelyet. A 
vicariatus legéjszakibb része egész a chinai tatárságig ter-
jed, hová China minden részeiből azokat szokták volt szám-
űzni, kiket a mandarinok halálra nem Ítéltek. Az apostoli 
helynök Moretta Gábor távollétében Castellazzo Lajos Chan-
Tong helynöke viszi az egyházi kormányt, kinek 1865 nov 
2-án kelt leveléből következőket olvassuk : 

„A megtérések száma itt nagy volna, ha a hatóságok 
erőszakoskodásai akadályt nem tennének. Nem rég a suc-eni 
mandarin kiáltványt bocsátott ki, a lakosokat mind felszó-
lítván, hogy egy pogány templom építéséhez járulnának. Ke-
resztényeink azt válaszolák, hogy nekik az Isten törvénye 
tiltja a babonát előmozdítani. Börtönnel fenyegetettek, ha 
nem engedelmeskednek. Epen közelben voltam és siettem 
az ügy elintezésére. Tisztelettel fogadott a fönök, és igérte, 
hogy békében liagyandja híveimet. Alig hagytam el a he-
lyet, embereimet ismét más czélra zsarolták. Minden módon 
bántalmazzák őket, hogy .a megtérést akadályozzák. A chan-
sii vicariatusban van 13,832 keresztény, 4 küldér, 16 ben-
szülött áldozár, 8 templom. 27 kápolna, 1865-ben jan.—no-
vember végéig 913 felnőtt kereszteltetett." 

2. C h e n - S i h e l y n ö k s é g e roppant területén né-
mely állomások 24 napnyi távolságra vannak a központtól. 
Ide tartozik a chinai tatárság egy része. Erről főt. Chiais 
irja: „1847-ben a helynökségemhez tartozó tatárságban 
lakó törökök, megunván a sok zaklatást, felkeltek. A chinai 
katonák kevesen levén, a forradalom legyőzésére hiveink 
segélyét kérték, ami megadatván, és a forradalmárok legyő-
zetvén, a keresztények magaviselete a császárnak feljelen-
tetett, ami hasznot hajtott ügyünknek, és sok elitéltjeink-
nek szabadságot szerzett." Chiais segédpüspökké szenteltet-
vén, 1850 óta Chen-Si helynökévé lett. Sok megpróbáltatás 
érte két éven át éhség, azután, üldözés, polgárháború mely 
utóbbiban a keresztényeket is vádolták, és egy küldér Sera-
sina di Compo el is fogattatott, és 8 hónapig fogva tartatott. 
A forradalmárok távoztak, de Chen-Si nem sokáig élvez-
hette a békét. 1861 óta a musulmannok pusztítottak, itt-ott 
a keresztényeket is gyilkolván. 1884 sept. 19 én Chiais igy 
irt : „Három év óta missióm a legnagyobb nyomornak van 
kitéve, szellemi, lelki, anyagi tekintetben. A keresztények 
szétszórva, az isteni tisztelet megzavarva, templomaink fel-
gyújtattak a forradalmárok által. Mindamellett vigasztalá-
somra székhelyemtől 3 mérföldre egy uj ker. községet ala-
kítottam. Szükséges volna templomot építeni, hanem a hivek 
megfosztva mindentől, ezt nem tehetik. Jelenleg ismét béke 
van, meddig tart ? ki tudná ? Daczára a vallási szabadsá-
got biztosító szerződésnek, a főnökök legtöbbjei gyűlöletet 
mutatnak irántunk és az ártatlanok nem találnak elégtételt. 
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A Pekingből a franczia követ közbenjárása folytán küldött 
rendeletek ve'gre nem hajtatnak, a főnökök azt teszik, amit 
akarnak. Vicariatusomban van 23,000 ker. 7 európai, 17 itt-
született áldozár, 80 kápolna, 1 papnevelde, 5 tanoda. 

VEGYESEK, 
Kaptuk a nt. kegyesrendü atyák vezetése alatt álló 

magyaróvári algymnasium tanonczainak az utólsó iskolai 
félévre szóló érdemsorozatát, melyből kitűnik, hogy a négy-
osztályu középtanodának 125 tanoncza volt. A rendes tan-
tárgyakon kivül tanittatik még franczianyelv, rajz, szépírás, 
miiének. 

A „Magyar Sión" augustusi füzetében Knauz „a ná-
polyi Margitlegendáról" értekezik, — Ipolyi Arnold, Szán-
tófi Antal folytatják az előbbi füzetekben megkezdett régi-
ségtani ismertetéseiket, ugy szinte Knauz a pozsonyi káptalan 
kéziratainak kiadását. A tárcza értekezik a szeretet akadá-
lyairól, hoz könyvszemlét és személyzetieket. 

Virágh Mihály, pécsi kanonok, apát, tolnai főesperest, 
életének 62 dik évében aug. 19-én reggeli hat órakor szél-
hűdés következtében meghalt. Temetése kedden, aug. 21 én 
történt. 

Herczeg Altieri Lajos, bibornok-püspök, albaniai püs-
pök, aug. 11-én vasárnap, midőn a cholerában szenvedő 
hiveinek segélyt, vigasztalást, s a haldoklók szentségeit 
maga, mint borromei sz. Károly, kiszolgálta, cholerában 
meghalt. Bonus pastor animam ponit pro ovibus. Született 
1803. jul. 17-én, bécsi nuncius lévén, 1840 dec. 14-én in 
petto, 1845. april 21-én pedig nyilván bibornoknak nevez-
tetett. 

Tondini, barnabita atya Maistre után indulva, a muszka 
liturgiából igyekszik bebizonyitani a pápaság minden jogait, 
ily czimü könyvben : „La primauté de S. Pierre prouvée 
par les titres que lui donne l'église Russe dans sa liturgie," 
ára 1 fr. 66 kr. o. é. — Stigloher Marcel pedig, a freisingi 
ipariskolának hitelemzője az emsi congressust hiteles ada-
tokkal világositja fel ily czimü könyvben : „Die Errichtung 
(1er päpstlichen Nunciatur in München, und der Emser Con-
gress", ára 2 fr. 50 kr. — Aki a komolyan tárgyalt hitta-
nulmányokat kedveli, lehetetlen nem örömmel üdvözölni az 
ily egyes pontokról szakavatottan irt munkákat. Az első 
munka a hittanba, a másik az egyházi jogtanba vág, s az 
egyházi történelem egyik, eddig kellő világosságba nem he-
lyezett tényét deriti fel, s azért az egyházi történelemre nézve 
is érdekes. 

Geritz József ermelandi püspök a keleti Poroszország-
ban aug. 16-án meghalt Frauenburg székvárosában, élte 85, 
püspöksége 25-ik évében. A megyében 300,000 katholikus 
van, s nagyobbrészt Ermeland tartományban vannak. Az 
Isten őrizte meg e nyájat az eretnekek és szakadárok köze-
pette. 

Belgiumban Berend Mihály, héber, solidaris, német 
költő, több solidaris lapoknak levelezője octoberben meghalt. 
Halála az Isten büntetésének szinét viselte azon sok isten-
káromlásért, melyet életében leirt, a szabadelvű lapok azon-
ban ezen középszerű embert , de istentelen irót fölötte 
magasztalták. A héberek közé is behatott tehát a rationalis-
ticus istentagadás, Berend azonbau mindig zsidó maradt, s 
mint ilyen temettetett el. Astruc Aristid. belga rabbin, maga 
is rationalista, Berendet zsidónak és bölcsésznek hirdette 
egyszersmind. Hogyan ? ez az ő dolga, melyet eddig meg 
nem magyarázott. Mi annyit tudunk, hogy csak a kath. igaz-
ság állja ki a bölcselmet; az eretnekség, a tévely, mihelyt 
bölcselem érinti, azonnal savanyba esik, s olvad, oszlik, el-

vész. Mig a héber vallás saját hagyományaiban maradt, ép 
volt ; a talmudisták, mint annyi tévelygők, már eltértek a 
szentirástól, bennök a zsidó vallás nagyrészt felolvadott. 
Hogy a tévely felolvadjon, más tévelylyel kell érintkezésbe 
jönni : ezáltal vesztek el a prot. symbolumok is, a bölcseimi 
savanyban felolvadtak, s más testet kezdtek képezni, mint 
kezdetben. A keleti szakadárság is a török vallástól körül-
véve ugy áll, mint az ezer éves béka a sziklák öbleiben ; de 
Muszkaországban már a bölcselemmel érintkezett, több té-
velyekre oszlott fel. Semmi sincs örökös,csak ami katholikus. 
A kath. egyház ellenei is megvallják, hogy ö ma is olyan, 
mint középszázadban volt. 

Nálunk is megvan az ajtatos szokás, hogy az esteli 
Ur-angyala után a kis haranggal egy kettőt harangoznak ; 
értelme is ismeretes, hogy ez a megholtakért van. XXII. 
János pápa Avignonból 1327-ben irt a romai helyettesnek, 
hogy a harangocskát húzassa meg in quolibet noctis crepu-
sculo. A soissonsi zsinat 1346-ból szinte ezt rendeli. De mi-
után a pápai búcsúk a crepusculumban tett harangozáshoz 
vannak kötve, vigyázni kötelesség, hogy az évszakok vál-
toztával e harangozás valósággal crepusculumban tétessék. 
Romában egy órával az Ur-angyala után történik e harang-
huzás, s Brandi Ambrus domonkosinak tulajdoníttatik e 
szokás 1609-ből. XII. Kelemen 1736-ban 100 napi búcsút 
engedett, aki e harangozásnál imádkozik; VI. Pius, hogy a 
jámbor szokást átalánossá tegye, búcsúkat engedményezett 
azoknak, akik ekkor De profundist, vagy egy Miatyánkot 
imádkoznak. Romában Maria-Maggiore temploma szólal meg 
először, s a nép „suono della sperduta" — egy eltévedtnek 
szóló hang-nak —nevezi. 1851-től kezdve Romában minden 
templomban megszólal a harang az Ur-angyala után egy 
órával, böjti napokon pedig két órával később. 

Romában az első áldozásra készülő növendékek között 
különös, megható, és minden emlékezetet meghaladó szok4s 
uralkodik. Az első áldozásra készülő iljak egész városból 
Maria delle Fratte templomba hivatik ünnepélyes próbatétre 
a kátébői. A pápa püspök helyettese az elnök, és az itélő 
biró afelett, ki legjobb feletetet adott a kátébői egész Roma 
ifjai közöl. A legderekabb fiu császári koronát és nevet kap, 
melyet egy évig visel, mig más ifjú a jövő évi próbatétnél el 
nem nyeri. Ez ifjú a pápa által fogadtatik, megáldatik, a bi-
bornokok pedig különös figyelemben részesitik öt. Neve : ifjak 
császárja. A processióknál saját kitűnő helye van, az isko 
Iában a tanár előtt trónon ül, minden anya, minden apa, min-
den plébános, minden ifjú ismeri őt, s megtiszteli ily alka-
lommal. Aki utána legjobban felel, az ,császári herczeg,' ez 
utána a legjobb ,százados',,zászlós,tábori pap. — Ezen szo-
kás intézménynyé nőtte ki magát Romában, úgyhogy XIV. 
Benedek törvényeket hozott neki. IX. Pius is legmagasabb 
figyelmére méltatta. 

Sz. Ferencz és sz. Domonkos, egy korban élve, mint 
szentek, legjobb barátok valának. A két szerzetnek hagyo-
mányos szokása, hogy máig is mindazon helyeken, hol a két 
szerzetnek háza van, sz. Domonkos ünnepén a ferencziek 
mind a domonkosiak, assisi sz. Ferencz ünnepén pedig a do-
monkosiak mind a ferencziek templomában misézzenek. Ezi-
dén aug. 4-én Romában a domonkosiak 10 temploma sz. Fe-
rencz számos fiaitól volt látogatva s szentmisékkel ellátva. 
Sz. Domonkos rendje az egyháznak eddig adott 4 pápát, — 
XI. Benedek, V. Incze, V. Pius, XIII. Benedek, — 66 bi-
bornokot, 1200 püspököt, s Quetif „Scriptores ordinis prae-
dicatorum" szerint 15,000-nél több irót. Maria sovra Minerva 
házban van a legteljesebb, legtökéletesebb bullarium Domini-
canorum, mely 40,000 bulla- s brevénél többet tartalmaz, 
melyek eme szerzetre vonatkoznak. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. K o c s i Sándor által (Érk<5vy, Galgéczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldnnasor sarkán 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, September 7-én. II. Félév. 1867. 

TARTALOM : Havi szemle. — IX. Pius pápa János-
nak, Magyarország herczegprim. esztergomi érseknek, st.b-
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
ír. 

Ötszáz püspök, közel 20,000 pap, százezernél 
n i l i b tért haza a romai ünnepekről, mindnyá-
jan meghatva, mindnyájan vallásos lelkesedéssel; 
mily hatással lehet ez mind a világ minden részein 
a házi tűzhelyen ? Ott volt a gonosz, ott a poklok 
hive is, ez sem tért vissza hatás nélkül, ez is elbe-
szélte, mit látott, mit hallott, a Szentlélek működé-
déseinek ez is, fogcsikorgatva bár, hirdetője lett. A 
lelkesülés terjed, tamquam scintilla in arundineto, 
gyújt, felgyújtja azt is, aki hidegen szokott maradni. 

Annyi lelkesült, annyi fellángoló sziv, hányat 
gyulaszt fel saját házi tűzhelyén? Péter utódjának 
szivéből pattant a tüzszikra, felgyulasztotta azok-
nak sziveit, akik Romában voltak, — ezek felgyulasz-
tották saját házi köreikben a sziveket, a lelkesülés 
a középpontból eredve, szélesebb és szélesebb kör-
ben terjedt minden országban, a világ minden ré-
szein, minden szigetein. 

Ahová a püspök, a pap, a zarándok nem mehet, 
betér oda a távirda, a napisajtó, viszi sokszorozva a 
szavakat, regéli a szent cselekedetet, ecseteli a ro-
mai jeleneteket, kigyújtja a képzelődést, felkölti a 
sejtelmeket Roma nagyságáról, sz. Péter hatalmáról, 
a kath. egyház magasztosságáról : amiről a világ 
nem gondolkodott, gondolni kényszerül, amit ha-
lottnak képzelt, mint élőt bámulni köteles. 

A tömeges jelenetek korszaka; ismernünk kell 
egymást, ismertetnünk kell a világtól is. 

Négyszáz évvel előbb is képes volt volna e ro-
mai ünnep a világot meginditani ; ma még inkább, 
mikor a nyilvánosság, a közlekedés annyi eszközei-
vel rendelkezünk. 

A püspökök hazatértek, mit láttak, mit tettek 
Romában, hiveiknek hivatalosan jelentették. Romába 

nem lehet menni, Romából nem lehet hazatérni a 
püspöknek, hogy hiveit erről ne tudósítaná. Ked-
vező alkalom ez a legfontosabb ker. igazságok hir-
detésére, mely hirdetés egyesiti, egyességben szi-
lárdítja a lelkeket. 

Ez a lelkek nagy mozgalma, melynek sikerét 
kiszámitani nem lehet. Romából indult e kath. moz-
galom, a kath. élet szivéből. A pápa Romában, Roma 
a pápában, e kettő egymásban áll, egymásban vi-
rágzik, s a ker. világ Román, mintalapon nyugszik, 
Romából kapja az életet, Roma által frissül fel éle-
tében. Pusztul, gyászol Roma pápa nélkül, gyászol 
a pápa Román kivül, e kettő egymástól elválaszthat-
lan, mikor megválnak, egymás után kiáltanak; 
Roma örökre a pápáké, a pápa örökre romai püs-
pök, a ker. világ közép- és vonzpontja kimozdul, ha 
Roma nem a pápáé. Lehet, hogy Konstantinápoly-
ban, Antiochiában, Alexandriában nem lesz püspök : 
Romában, habár halálra viendő is, lesz mindig pápa. 

Birták a pápák Romát, tizenegy század szól e 
birtokról, mennyit egy királyi család sem mutathat 
fel saját trónjáról, egy polgár sem saját birtokáról ; 
de az utólsó hét év alatt, különösen sz. Péter évszá-
zados ünnepe után, a millió és millió hivek szeretete 
birtokába adta nekik Romát. A kath. világ, mely 
számra mégis legnagyobb, Romát, ha ezt a pápák 
soha sem birják vala, most adta volna a pápák 
birtokába. Ez volt az évszázados ünnep nemzetközi 
értelme. 

Aki Romában volt, mindenki érezte, hogy Roma 
a pápáé, mert ha nem az, senki sem ment, senki 
sem mehetett volna Romába. A kath. világ képvise-
lőinek, mikint Dupanloup mondá, nem lenne helyök 
e világon, ahol összejöhetnének, a kereszténység 
üdvéről tanácskozandók. A fönmaradt függetlenség, 
a foszlányokban felmutatható világi fejedelemség 
mégis tett annyit, hogy a kath. világ sz. Péter sír-
ján összegyülekezhessék. Ha a pápa nem fejedelem, 
Romában nincs ünnep, mert akik kénkővel zaklat-
ták a zarándokokat, miután utjokat hamis liirekkeL^^^> 
meg nem akadályozhatták, egy zarándokot s e n C ^ i ^ " 
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eresztenek a pápához, ha Romát szentségtelen keze-
ikre keritenék. Roma szent város, gyilkos kezekben, 
a világ bünfertelmének, milyen az olasz forradalmi 
államárok, birtokában nem maradhat. 

Ez ünnepen, a világ minden részeiről össze-
gyülekezett népek százezrei fölött mondhatta a 
pápa: ragadjátok el tőlem e város holt köveit, me-
lyeket én raktam, hiveim százezreit, millióit, kik 
lábomnál térdelnek, ez élő köveket, a ker. világ ez 
élő épületét, városát, nem ragadhatjátok el tőlem. 
Engemet szuronyok helyett hiveim ölelései véde-
nek, ezen erődöt tőlem nem vehetitek el soha, soha. 

Nem, — Roma örökre a pápáé ; a pápáé isteni, 
emberi, történelmi, nemzetközi jognál, övé végre a 
kiolthatlan szeretet jogánál fogva. Roma csak a pá-
pák számára maradt fel, s csak azért maradt fel 
annyi elhamvadt fővárosok közöl, hogy a pápák 
székhelye lehessen. 

A pogány Roma a pápa számára lióditotta meg 
a világot, mert illett, hogy a szellemi, magasztosabb 
hóditást az anyagi, a durva hóditás előzze meg; a 
pápa számára diszitette fel Romát a ker. világ sze-
retete, mert illik, hogy valamint az Oltáriszentség-
ben rejlő Isten-ember aranyban és ezüstben tündö-
köl oltárainkon, ugy az emberi ész mestermüveivel 
környezve legyen az Isten helytartója a földön. 
Egy fejedelem sincs, aki ily pompában laknék ; Ro-
mában a leghatalmasabb fejedelem is eltörpül, s 
csak az magasabb ott, aki a természetfölötti eszmék 
tudományát képviselve, minden emberi, magasztos 
eszmének sugalmazója, ápolója, védője, tehát min-
den műnél magasabb. Roma a leghatalmasabb csá-
szárra is elnyomó nagyság, csak a pápa az, aki ma-
gasabb, magasztosabb ő nála azon hatalom, azon 
küldetés által, melynek a világon birtokosa. Romá-
ban a fiu elvész, csak az atya tündöklik méltóság-
ban; ott világi fejedelem nem uralkodhatik, ott csak 
a pápa maradhat, s pápa nélkül, mint Péter idejé-
ben, mint 1849-ben, csak túrba frementium bestia-
rum, et vastissimae profunditatis oceanus lehet. 

A pápa isteni, és láthatlan hatalmának koroná-
ját disziti a földi fejedelemség látható, s fényben 
páratlan koronája. 

Páratlan, mert a szeretet adta, mig más feje-
delmeknek a koronát az anyagi kényszer adta. E 
koronával a szegénység testvérkapocsban van, mi-
alatt minden más fejedelmi korona csak gazdag-
sággal érintkezik. A pápa tudja, hogy a szegények 
az ő öröksége, a szegények tudják, hogy Jézus hely-
tartójában, a szolgák szolgájában, atyát birnak. A 

pápát csak a szeretet környezi, csak ez környezheti : 
a gyűlölet, mely a kőmives páholyokból ellene fel-
szortyan, a poklok lehellete, a poklok fenekére esik 
vissza. 

Szeretjük Piust, nem mivel Pius, hanem, mert 
Jézus helytartója, Pius személy iránti szeretetünk 
egészen más: gyűlölik Piust, nem mivel Pius, ha-
nem mert Jézus helytartója, mint személyt nem 
gyűlölhetik. 

Isteni hatalom, égi eszme tehát az, mit benne 
gyűlölnek; az istenit, az égit, csak az ördög, csak a 
pokol gyűlölheti. 

Gyűlöli, mint a forradalmár szokta gyűlölni a 
királyt. 

A pápa és az igazság egy; a pápa és Roma el-
választhatlan : Romát a pápától, a pápát az igazság-
tól senki sem válaszhatja el. 

Szeretjük az igazságot, szeressük a pápát, sze-
ressüklRomát; az igazság, a pápa, és Roma a kath. 
szivek szeretetének osztatlan tárgya. Pokol, aki e 
hármat gyűlöli, aki elválasztja. 

A mostani pápa legtöbb szentet avatott fel az 
egyházban. A gonoszság szokatlanul terjed, a szent 
élet példányainak is szaporodni kell ; a gonoszok 
szaggatják az egyház földi gyöngyeit: ékiteni kell 
tehát az egyházat égi gyöngyökkel, melyeket em-
beri kéz le nem téphet fejéről. A küzdő egyházra 
bajok nehezednek, a győzelmes egyház tagjainak 
kell segítségünkre sietni. 

Az egyház első századaiban az egyház össz-
hangzó szava avatta fel a vértanukat, a hitvallókat 
a szentek sorába. .Beatus' és ,sanctus' között nem 
volt különbség, hogy annak egyházi nyilvános tisz-
teltetése canonilag megengedtetik, ezé pedig az ösz-
szes egyházra kötelezőleg parancsoltatik. 

Tizedik századtól kezdve a pápák joga volt 
valakit a szentek sorába iktatni. Ezt a pápák Ro-
mában, és pedig sz. Péter templomában végezték 
rendesen. 

„Ad sepulchra apostolorum" ez a beatificatiók, 
vagy canonisatiók keltezése, hogy Vaticannak joga 
erre nézve elismertessék. Péter canonisál egyedül. 

Román kivül kevés canonisatio volt, s az is 
akkor, mikor a pápák Romából távol lenni kény-
szerültek. II-dik sz. Leo Nagy-Károly kíséretében 
levén, szentté avatta Swidbertet 804-ben; IX-ik sz. 
Leo Hartzheimban 1050-ben szentté nyilatkoztatta 
Gerard touli püspököt; assisi sz. Ferencz, a magyar 
Erzsébet, Péter vértanú Perugiában, paduai sz. An-
tal Spoletoban, sz. Domonkos Rietiben, sz. Edmond, 



— •+» 1 6 3 M — 

sz. Vilmos Lyonban, sz. Riebard, sz. Hedvig Viterboban, sz. 
Lajos, francziák királya, Orvietóban iktattatott azok sorába, 
kiket az egyház, mint szenteket tisztel. 

Nem akkor nyilnak meg az ég kapui valaki előtt, mi-
kor canonisáltatik, megnyíltak ezek ő előtte, mikor meghalt. 
Az egyház a canonisatioban örök boldogságot nem osztogat, 
hanem csak nyilvános tiszteletet az egyházban, s nem azt 
határozza, mikor canonisál, ki menjen be a mennyországba, 
hanem ki vétessék fel az egyházi köztiszteletre. Lehet, hogy 
valamely szentnek égi boldogsága, a nem lényegesekben, az 
által gyarapodik, ha ő itt e földön az oltárokon nyilvánosan 
tiszteltetik ; de lényegben a canonisationak kihatása csak 
itt e földön van, t. i. a nyilvános egyházi tisztelet. 

A canonisatio rendesen Péter templomában végezte-
tett, zavaros időkben a pápák ott gyakorolták e jogaikat, 
ahol gyakorolhatták. 

Laterani sz. János temploma első minden kath. tem-
plomok között a világon, mégis csak három canonisatio tör-
tént falai között : Nepomuki sz. Jánosé XIII. Benedek, — 
paulai Vinczeé, regisi Ferenczé, falconieri Júliáé, genuai 
Kataliné XII. Kelemen alatt ; XIII. János, az első ünnepé-
lyes canonisatiót 993-ban végezte in aula concilii Latera-
nensis. 

191 ünnepélyes canonisatio történt 993-tól 1867 jun. 
29-éig.1) 

') 1) 2) Udalrik püspök és Arduinus pap 993-ban XV. János által ; 
3) sz. Adalbert püspök és vértanú 997-ben V. Gergely által ; 4) Adalardus 
1030-ban XX. János által ; 5) 6) István magyar király, s Imre fia IX. Be-
nedek által 1036-ban, 7) 8) Simon szerzetes, s Simon örmény lajkus 1042. 
ugyanazon pápa által ; 9) Viborada szűz s vértanú II. Kelemen által 1046.; 
10) Gerard, touli püspök IX. Leo által 1050-ben; ugyanakkor 11. 12) 
WolfangésErard, 1053-ban ; 13, 14, 15 16) Urius, Felicitas, Gerardus püs-
pök, Arialdus szerpap, a papi nötlenség vértanuja ; 17) János pap VII. Ger-
.gely által 1073-ban ; 18) Alpherius szerzetes III. Victor által 1086-ban ; 
19) Erlembaldus, a papi nötlenség második vértanuja, 1095-ben II. Orbán 
által ; 20, 21) Attilanus és Mamilanius püspökök 1098-ban ; 22) Guibert 
1099. 23, 24, 25) Péter, Gotliard püspökök, s Angilbertus 1110. II. Pascal 
által ; 26, 27) Berthold, Hugó pap, 1119-ben II. Calixtus által ; 28) Hugó 
püspök 1134-ben ; 29, 30, 31) Godeard, Petronius, Justus 1138-ban, 32) 
Sturmius, fuldai pap 1139-ben II. Incze által ; 33) Otto szerzetes, 34) Kon-
rád püspök 1143-ban II. Coelestinus által; 35) első Henrik császár 1152. 
III. Eugenius által ; 36) Eduard angol király 1161-ben, 37) Illona, özvegy 
s vértauu, 38) Bernard 1164-ben, 39) Canut dán király, 40) cantorbéryi 
Tamás vértanú 1173-ban III. Sándor pápa által ; 41) Theobald, 42) medai 
János, 43) Galdinus bibornok, 44) Davinus, 45) Vilhelm remete ugyan-
azon pápa által ; 46) Bruno püspök 1182-ben III. Lucius által ; 47) Otto 
püspök 1189-ben III. Kelemen által, ugyszinte 48) mureti István, 49) Ro-
dosindus püspök ; 50) Péter püspök, 51) László király 1191-ben, 52) Mala-
chias armaghi érsek, 53) Ubaldus püspök 1192-ben, 54) Gualbert János, 
55) Derward, 56) Silvanus, 57) Gochier kanonok, 58) Bernárd püspök, 59) 
Geraldus, 1193-ban III. Coelestinus által ; 60) Hommobonus 1198-ban, 61) 
Cunegunda császárné 1200, 62) Vilmos herczeg 1202, 63) Vulstanus püs-
pök 1203, 64) Procopius pap 1204, 65) sempringhami Gilbertus 1211-ben 
III. Incze által. 

66) Vilmos püspök 1218, 67) Wilhelm pap, 68) Vilmos szorzetos 
1224, 69) Lörincz püspök, 70) Hugo püspök, 71) Gertrud, 72) Vilmos yorki 
érsek 1226-ban III. Honorius által ; 73) assisi Ferencz 1228, 74) Virgilius 
püspök 1230, 75) paduai Antal, 76) Domonkos 1232, 77) magyar Erzsébet 
1235-ben IX. Gergely által ; 78) Vilmos brieuei püspök 1247, 79) Edmund 
püspök 1248, 80) Péter vértanú 1253-ban, 81) Stanislaus, IV. Incze által ; 
82) Klára, 83) Columbanus 1235-ben IV. Sándor által ; 84) Richard püs-
pök 1261-ben IV. Orbán által ; 85) Hedvig királyné 1267-ben IV. Kelemen 
által ; 86) Leo püspök, 87) piaccnzai Ferencz 1271-ben X. Gergely által ; 

Legtöbb canonisatiot tartott III. Sándor, III. Coele-
stin, XIII. Benedek, mert mindenik tizet irt a szentek so-
rába, III. Honorius 7-et, XIII. Kelemen, VII. Pius 6-ot, 
XV. Gergely, X. Kelemen, XIV. Benedek 5-öt, minden 
pápa között pedig IX. Pius irt be legtöbbet a boldogok és a 
szentek sorába. 

Századok szerint, 10-ik században 3, — 11-ik század-
ban 19, — 12-ikben 38, — 13-ikban 29, — 14-ikben 11, — 
15-ikben 15, — 16-ik században 11, — 17-ik században 24, 
— 18-ik században 29, — 19-ik században mai napig 37 
canonisatio volt. 

Ezek között a 13-ik és 17-ik században canonisáltak 
kitűnnek azáltal, hogy majd mind szerzetes rendek alapitói 
voltak. 

Az egyház csalhatlan mind a hitben, mind az erkölcsi 
szabályban ; tehát csalhatlan a cultusban is, miután ez az ő 
hitének, az ö erkölcsi viseletének nyilatkozata. A cultus az 
igazság és a szentség hirdetője. Ha csalhatlan a cultusban, 
csalhatlan a canonisatioban, mely a cultusnak tárgyat tüz 
ki- Mikor mondja : e személy méltó az egyházi tiszteletre, 
méltó, hogy a hivek példányul vegyék az életben : azon sze-
mélynek erre valóságosan méltónak kell lenni, különben 
mondani kellene, hogy az egyház erkölcstelenségre képes 
vezetni az ő hiveit. 

A canonisatiót a pápa végzi, ebben ö ex cathedra szól 

88) Lajos franczia király 1297. VIII. Bonifácz által ; 89) coelestini 
Péter 1313-ban V. Kelemen által ; 90) Lajos püspök, 91) Tamás püspök, 
92) aquinoi Tamás 1317-ban XXII. János által ; 93) Róbert, 94) Ivó 1347. 
VI. Kelemen által ; 95) sabrami Eleazar 1369-ben V. Orbán által ; 96) Ka-
talin 1378, 97) Brigitta, 98) János hitvalló, 99) bridlingtoni János 1390. 
VI. Orbán által ; 

100) V. Márton 1418-ban canonisálta Sebaldust, 101) Monicát; 102) 
IV. Eugenius 1446-ban tolentinoi Miklóst, 103) Bellinust, 104) Florenti-
nust ; 105) V. Miklós 1450-ben sienai Bernardinust ; 106) III. Calixtus 
1455-ben ferrieri Vinczét, 107) Osmond püspököt, 108) az angol Edmun-
dot, 109) viterboi Rózát ; 110) II. Pius 1461-ben sienai Katalint ; 111) IV. 
Sixtus 1482-ben Berardust, Pétert és társait a vértanuságban, 112) Bona-
venturát, 113) Albertet; 114) VIII. Incze 1485-ben austriai Leopoldot ; 
115) II Julius János, bencze vértanukat és társait ; 116) X. Leo 1514-ben 
Brunot,117) 1519 paulai Ferenczet,118) 1521-ben Kázmér lengyel királyt, 
119) Leo püspököt; 120) VI. Hadrian 1523-ban Bonnont, 121) Antonint, 
122) Famianust ; 123) III. Julius 1550-ben Sylvester basilita szerzetest ; 
124) V. Sixtus 1588-ban Diegot ; 1251 VIII. Kolomen 1594-ben Jáczintot, 
126) 1600-ban Pennafort Raimundot ; 127) V. Pál 1608-ban romai Fran-
c z i s k á t , 128) 1610-ben Borromeo Károlyt; 129) XV. Gergely 1622-ben 
Izidort, a munkást, 130) Nerei Fülöpöt, 131) Loyola Ignáczot, 132) Xaveri 
Ferenczet, 133) Terézt; 134) VIII. Orbán 1625-ben portugalliErzsébetet, 
135) 1629-ben corsini Andrást ; 136) VII. Sándor 1658-ban villanovai Ta-
mást, 137) 1665-ben salézi Ferenczet ; 138) IX. Kelemen 1669-ben Al-
cantara Pétert, 139) Pazzi Magdolnát ; 140) X. Kelemen Cajetant, 141) 
Borgia Ferenczet, 142) Beniti Fülöpöt, 143) Bertrand Lajost, 144) Limai 
Rózát ; 145) VIII. Sándor 1690-ben Justiniani Lörinczet, 146) Capistrán 
Jánost, 147) Baylon Pascalt, 148) Facundi Jánost, 149) Isteni Jánost. 

150) XI. Kelemen 1712-ben canonisálta V. Pius pápát, 151) Can-
talici Félixet, 152) Avellini Andrást, 153) bolognai Katalint ; 154) XIII. 
Benedek 1726-ban Turribius limai érseket, 155) Jakabot, 156) Ágnest, 
157) Pelegrinust, 158) keresztről nevezett Jánost, 159) Solano Ferenczet, 
160) Gonzaga Alajost, 161) Kostka Stanislaust, 162) 1728-ban Nepomuki 
Jánost, 163) Cortona Margitot ; 164) XII. Kelemen 1737-ben paulai Vin-
czét, 165) Regis Ferenczet, 166) genuai Katalint, 167) Falconieri Júliát ; 
168) XIV. Benodek 1746-ban Sigmaringa Fidélt, 169) Lellis Camilt, 170) 
Regalati Pétert, 171) Léonissa Józsefet, 172) Ricci Katalint ; 173) XIII. 
Kelemen 1767-ban Cantii Jánost.,] 74) Calasanzi Józsefet, 175) Cupertino 
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az egyetemes egyházhoz; az egyház csalhatlanságát tehát ő 
birja, ö hordozza ebben is. A pápa vizsgálta az illetők éle-
tét, cselekedeteit, irományait, csudáit, a bennök nyilatkozó 
rendes és rendkívüli malasztok nyilvánulásait, az erények 
hősies voltát ; ő mondta hosszú vizsgálás után „constare de 
miraculo," „constare de martyrio" „tuto procedi posse ad 
canonisationem." A Szentlélek vezeti ebben is az egyházat, 
s ennek fejét ; azért a canonisatio minden egyes fejlődési té-
nyeinél a pápa mondja : „adhuc tamen pro illuminatione s. 
Spiritus orare." 

Az 500 püspök közöl, kik a canonisation jelen levén; 

ezt szavazatukkal emelték, egyik sem mondta : én vizsgálni 
akarom a megtett vizsgálatot, összevetni az okmányokat, 
Ítélni a pápa által hozott ítéletet „an constet de signis ?" 
„an de virtutibus in heroico gradu ?" „an tuto procedi po-
tuit ?" váljon nem volt-e tévedés, kedvezés a tanukban ? 
váljon a postulator causae nem csúsztatott-e be hamis ok-
mányokat ? váljon a promotor fidei, máskint diabolus rotaej 
megtett-e minden nehézséget amit tehetett ? stb. Egyik sem 
szólt igy a püspökök közöl, hanem felolvastatván az okmá-
nyok, utoljára szólván a promotor fidei, hogy semmi nehéz-
ség nincsen, a postulatorok a trónon ülő pápához mennek a 
consistoriumban, letérdepelnek, s kérik a szenttéavattatás 
ünnepélyes tényét, és ennek napját. A pápa szól, s . . . . Pe-
trus per Pium locutus est. 

A püspököknek gondjuk volt, nem hogy az Ítélteket 
ítélgessék, szentek-e a szentek ? hanem hogy megyéikbe a 
szentekről officiumot hozhassanak. 

A püspökök feje ítélt, mindnyájan ítéltek ; nyilván 
megy minden a canonisatioban, az okmányok a világ püs-

Józsefet,176) Aemiliani Jeromost,177) Serafint,178) Chantai Francziskát ; 
179) VII. Pius 1807-ben Caracciolo Ferenczet, 180) philadelphiai Benede-
ket, 181) Merici Angélát, 182) Colettát, 183) Mariscotti Jáczintot ; 184) 
XVI. Gergely 1839-ben Liguori Alfonzt, 185) Hieronimi Ferenczet, 186) 
keresztről nevezett János-Ferenczet, 187) Pacificust, 188) Juliani Veroni-
kát ; 189) IX. Pius 1862-ben japoniai vértanukat, 190) de Sanctis Mihályt, 
191) 1867-ben jun. 29-én Kunczevicz Jozafát, poloczki ruthén érseket, a 
gorcomi 19 vértanút, Arbues Pétert, Leonhartot, keresztről nevezett Pált, 
a sebekről nevezett Francziskát, és Cousin Germanát. — Arbues Péterre 
nézve az Augsb. Alig. Zeitung után a pesti Lloyd is irta,hogy Arbues Péter 
kegyetlen volt, hogy bosszúból ölték meg a zsidók. — Kegyotlen nem le-
hetett, mivel az inquisitio Arragoniában 1484 végén kezdődött, s szenj 
Péter 1485 septemberben gyilkoltatott meg orozva az oltár előtt, mikor 
az inquisitio még csak az előleges vizsgálatokkal foglalkozott, anélkül, 
hogy valaki még elitéltetett volna Péter elnöklete alatt. De megfejti Bian-
cas Jeromos „Arragonensium rerum commentarii edit. Caesaraugustae apud 
Laur. Robbes et Didacum fratres pag. 266. irván : „Judaeos autem iccirco 
proditur has tam crudeles sancto inquisitori insidias tetendisse, quia per-
suaserant sibi, neminem fore, qui sancto inquisitore interfecto, munus illud 
exsequi auderet, sicque ipsos inposterum flagitiorum impunitam, quam 
sibi pollicebantur, licentiam obtenturos." ,,Perditae illorum (judaeorum) 
multitudini in acerbíssimum odium venire coepit. Ipsi enim maleficiorum 
suorum conscientia stimulati, vehementer horrebant, quorsum haec esset 
inquirendi in eos instituta ratio eruptura." (pag. 264.) Megelőzték tehát, 
hogy még ne Ítélhessen, hogy mást elrémítsenek e hivataltól. És ezt Ígér-
ték is maguknak, , jactabant bonam esse spem rei conficiendae, irja Pa-
ramo pag. 182. „De origine et progressu Off. s. Inquis. ed. Madrid. 1598," 
ac diabolica instigatione, quod saepius in eorum conventiculis ventilatum 
fuerat, nempe ut inquisitorem Petrum Arbues de Epila occiderent, deli-
berarunt ; eo munere cuidam Joanni de la Abadia, seditioso ac perditis-
simo homini demandato, qui ejus flagitii ministros sibi simillimos copula-
vit." Inquisitor volt Veronai sz. Péter, V. sz. Pius, Pennafort Rajmund 
stb ; Arbues Péter canonisatioja nem első eset tehát. 

pökeinek megküldetnek, mindenik figyelemmel kiséri a 
szenttéavatás menetét : Romába menve szavaztak, bizonyí-
tani akarván, hogy szavazatjaikkal a pápa ítéletéhez csatla-
koznak. 

A canonisatio mindig a pápa csalhatlanságának bizo-
nyítéka ; az egyházat a Szentlélek őrzi, „et ego rogabo Pa-
trem, mondá Jézus, et alium Paracletem dabit vobis, ut ma-
neat vobiscum in aeternum, Spiritum veritatis, quem mun-
dus non potest accipere, quia non videt eum, nec seit eum, 
vos autem cognoscetis eum, quia apud vos manebit, et in 
vobis erit;"2) valahányszor tehát az összes egyház nevében 
szól a pápa, az összes egyház csalhatlanságát kell bírnia, 
magán hordoznia. 

Ez nem dogma, de oly tan, melynek a kath. iskolában 
ma egy tekintélyes tudós sem mond ellent, sőt mily össz-
hangzás van efölött a kath. iskolákban, említeni elég, bizo-
nyítgatni fölösleges. 

Az egyetemes zsinat, mely e tantételt kérdésbe látszik 
hozni, első mozzanatától a zsinati határozmányok aláirásaig, 
inkább megerősíti. Az egyház csalhatlanul felismeri, mire 
van szüksége. Bizonyos esetekben az egyetemes zsinat ily 
szükség az egyházban. Eme szükséget az egyházban a pápa 
mondja ki, s ez utólsó esetben ugy, hogy előbb senki sem 
mert reá gondolni. 

Nem mindig szükséges, söt néha a külső körülmények 
miatt káros is lehet az egyetemes zsinat. Mikor szükséges ? 
mikor nincs veszély ? a pápa határozza meg, az egyház eme 
gyógyszerét csalhatlan sikerre a pápa ismeri fel. 

Ha a zsinat mindig szükséges volna, mindig állana ; 
nem mindig van pedig, söt néha lehetetlen; tehát nem min-
dig szükséges. Az egyháznak pedig mindig kell kormányoz-
tatnia a hitben, a jó erkölcsökben, a cultusban ; az egyház 
kormányának soha nem szabad lehetetlennek lenni, — kormá-
nyozza pedig a pápa. Ennek engedelmeskedni tartozunk; 
hogyan lenne az, ha eretnekségre, bűnre kellene engedel-
meskedni ? Az Isten parancsolta, hogy a pápának engedel-
meskedjünk ; parancsolta volna tehát, hogy csupa engedel-
mességből a pápa iránt eretnekek, erkölcstelenek, a cultus-
ban babonások legyünk ? 

Vagy engedelmeskedni tehát a roszra, vagy a kor-
mányt az egyházban tagadni. Okoskodni, ítélgetni a pápa 
ellen, annyi mint önmagát okosabbnak, csalhatatlannak tar-
tani a pápa ellen. Ez protestantismus. E dilemmából csak az 
egyház legfőbb kormányának, mely a pápa, csalhatlansága 
ment meg. 

Nem a zsinat, de a pápa feje az egyháznak, helytar-
tója Krisztus Jézusnak. A zsinatnak magának is feje, elnöke, 
vezetője a pápa. A zsinatot nagyobbnak tartván a pápánál, 
még magasztosabbá tennéd a pápát, mert a pápa liiván 
egybe a zsinatot, e ténynyel teremtené az egyház legfőbb 
kormányzói, törvényhozói hatalmát. A pápa szerényebb; ő 
birtokosa, mint az Istentől átvettnek őrzője, kezelője, de nem 
teremtője az egyházi legfőbb kormányzói hatalomnak. És 
mivel mégis a zsinatnak elnöke, feje a pápa, ő hivja össze, 
ő vezeti tárgyalásait, ő zárja be, határozmányait ő irja alá, 
nélküle nincs egyetemes zsinat, ami van, általa van, elég tőle 

*) Joan. 14, 16, 17. 
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egy szó „legyen" s megvan az egyetemes zsinat, elég egy szó, 
s megszűnik a zsinat, — amit alá nem ir, amit nem helye-
sel, az érvénytelen, az nem kötelez, — amit helyesel,amit alá-
ir, az lelkismeretben kötelez. Mi ez más, minthogy ö hatá-
roz ? ö kormányoz ? ő a fej ? ö a felső ? 

Akik a zsinatot nagyobbnak tartják a pápánál, azok a 
pápát gyakorlatilag a legfelsőbb egyházi kormányzói hata-
lomnál magasabbnak kénytelenek elfogadni. Az egyházi leg-
felsőbb hatalomnál felsőbb csak Krisztus Jézus ; ezt a pápá-
ról a pápa csalhatlanságának egy védője sem mondja. 

Hivatkozzál az egyetemes egyházra a csalhatatlanság-
ban. Amit a kormányzónak megtagadsz, azt a kormányzott-
nak tulajdonitod, nein engedelmeskedvén a kormányzónak» 
alávetni akarod magadat a kormányzottaknak, kik közöl te 
is egy vagy. A felsőbbet megvetve, a hozzád hasonlóknál 
alább akarsz állani az egyházban. 

A jövő zsinatra hivatkozni annyi, mint az egyházban a 
kormányzói, tehát a parancsoló hatalmat implicite tagadni. 
Ily hivatkozók mindig gyanúsak az eretnekségről. Mit ér a 
hivatkozás oly dologra,mely nincs meg, lesz-e ? nem tudni. Ez 
az engedetlenség, a konokság ügyetlen köpenye, mely nyilt 
eretnekségben szokott végződni, s végződött is sokaknál. 
Mit ér a pápa ellen a zsinatra hivatkozni, miután a zsinatot 
csak a pápa hivhatja össze ? Luther is zsinatra hivatkozott, s 
mikor a zsinat meglett, a zsinat ellen átkozódott. 

A pápa kormányoz, mégis azért szüksége lehet zsi-
natra. Krisztus Jézus Isten volt, csalhatlan volt, mégis szük-
sége volt az apostolokra. Mikor a pápa a zsinatot összehívja, 
szellemi fejedelmi hatalma nem csökken, hanem inkább tün-
döklik. Nagy az egyetemes zsinat az egyházban ; ennek feje, 
főbbje a pápa. 

Nincs zsinat pápa nélkül, van pápa zsinat nélkül ; a 
zsinat ha kormányoz, ha törvényt hoz, e kormányzói, e 
törvényhozói hatalmat is a pápa kormányozza : a pápa tör-
vényhozó, a pápa kormányzó, s a zsinat határozmányainak a 
törvény erejét ő adja meg. 

A gallican, a josephin tanok elvesztek, eltemettettek, 
mintha az épület tartaná fön az épület alapját, mintha a ju-
hok vezetnék a pásztort, mintha a püspökök erősítenék meg 
Pétert, mintha az egyház az ő csalhatlanságát a püspökben 
birná és nem a pápában. A gallicanismus nem más, mint ami 
a liberalismus a politikában. Késő találták volna fel, mily 
kormányt adott Jézus az egyháznak. 

Mindenkor, minden esetben, még e válságos időkben is 
Péter tartja fön az egyházat, Péter kormányozza azt, Péter, 
az igazság tanszéke erősiti meg a püspököket, nem a püspö-
kök erősitik meg az igazság tanszékét; és hogy a püs-
pököket, s ezekben minket is a legünnepélyesebben megerő-
sitsen, egyetemes zsinatra hivja össze főpásztorainkat. 

JX. Pins pápa Jánosnak, Magyarország licrczeg-priiná-
sának, esztergomi érseknek, tiszt, testvérünknek. 

T i s z t e l e n d ő t e s t v é r ! Ü d v s a p o s t o l i ál-
d á s ! 

Nagy örömünkre szolgált, hogy te, tisztelendő testvé-
rünk, hozzánk eljöttél; de nagyobb örömünk volt abból, 
hogy a te hatalmad alá rendelt hivek mindnyájan valóság-
gal, vagy lélekben te veled ide siettek. Mert akiket mi itten 

nem láttunk, azok hogy lélekben itt volta k, kétségbe von-
hatlanul tanúskodik azon jeles nagy könyv, melybe mind-
nyájoknak nevei, előttünk becsesebb indulattal, beirvák, sem 
mint azon arany és művészeti fény, melylyel ez oly nagyon 
és oly bőven felékesítve van. Méltó nép István legszentebb 
királyra, aki G-éza atyjától átvett s a magyarok között las-
sankint meghonosított keresztény hitet kitürő munkával 
első annyira terjesztette, hogy méltó lett, miszerint nemzete 
apostolának neveztessék. Ugyanis híveidnek az apostolok 
fejedelme iránt kitűnő tisztelete, és ezen szentszék irányá-
ban, mely az igazságnak örökös hü őre és tanítója, bebizo-
nyított legkészségesebb hódolata csak annak vallásosságát 
és istenességét mutatják, aki, megnyervén a romai pápától 
a királyi koronát, annak hatalmából a kath. hit erősítése 
és tovább terjesztésére, a te esztergomi főszékedet és más 
több püspöki széket valóban királyi bőkezűséggel alapította 
Amiért mi igen dicséretesnek találjuk, habár nem csudál-
kozunk rajta, hogy hiveid közöl mindnyájan, az apostolok 
fejedelme vértanuságának nagy fénynyel tartandó emlék-
ünnepének hirére, megindultak, s sziveikkel sz. Péter eme 
széke felé fordultak. Bizonyosan azon ős hit, melyet lelkük-
ben oly buzgón és gondosan őriznek, szemök elé állította a 
rendithetlen köszálon épitett anyaszentegyháznak erősségét 
s éltető működését, melyből, mikint a szivből az egész em-
beri testre, a szellemi élet Krisztus Jézus titokteljes minden 
tagjaira átömlik, és mikint a napból a világosság, a világ 
felderítésére kisugárzik. Ez hivta mindnyájokat, ez vonzotta 
mindnyájok lelkeit ide, miután testileg mind el nem jöhet-
tek ; ez indította őket a tisztelet s szeretet azon bőséges ta-
núságaira, melyek a kath. egységnek bizonyítványai levén, 
előttünk oly kedvesek, nekünk oly édesek. Kétségkívül mi 
imádkozni fogunk ezen leginkább szeretett fiainkért, min-
denesetre mi kérni fogjuk az Istent, hogy őket Szűz Mária 
Istenanyja könyörgése mellett, kinek édes pártfogásával a 
magyar nemzet, megtérésétől fogva, dicsekszik, égi és földi 
áldásaival tetézze, s végre érdemlett jutalommal koronázza 
mindnyájokat. Ezen hatásos erőt adja meg az Isten már 
most az én áldásomnak, melyet mint az isteni kegyelem és 
az én jó akaratom zálogát neked, tisztelendő testvér, az or-
szág többi püspökeinek, papságának s népének szivem ben-
sejéből legszívesebben adok és küldök. — Kelt Romában, 
szent Péternél, 1867. jul. 10-én, pápaságunk 22-ik évében. 
IX. Pius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA, aug. 12 én. Engedje meg, hogy az albanoi rém-

jelenetre vonatkozó némely részletekről tudósítsam. A cho-
lera eme városban aug. 6-án este ütött ki, hirtelen mint a 
villám, midőn Romából és a környékről ezeren jöttek épen a 
cholera elöl menekülendők, minden rangú s rendű emberek. 
Nem lehet leirni az ijedelmet, a rémülést, mely támadt; 2 or-
vos közöl az egyik megszökött, és másnap délig már 100 be-
teg volt és sok halott. Az idegenek a vaspálya felé tódultak, 
de a kocsik be nem fogadhatták mind. Sokan a lakosok kö-
zöl is ott hagyván halottaikat, házaik kulcsait a szegény zu-
avoknak adták át. E derék, nemesszivü legények minden 
szolgálatot teljesítettek, betegápolók, halottvivők ők voltak, 
többet nyolczvannál vittek a temetőbe, bármerre mentek, 
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mindenütt áldották őket. Ezalatt Altieri bibornok albanoi 
püspök táviratot kapott, mely neki a nyáját pusztitó rémitö 
betegséget jelenté. Epen iskolai gyakorlaton volt a Kele-
menféle collegiumban, melynek védnöke. Azonnal palotá-
jába sietett, összeszedte minden készpénzét, értesitette ö 
szentségét elhatározásáról nyája körébe sietni, s maga költ-
ségén két orvost vitt. Albanóba megérkezvén, leszállt kocsi-
jából, s palotájába be nem térve, sietett vigasztalni a lesuj-
tottakat, s bátoritani, meglátogatta a betegeket, bőkezűn se-
gélyt osztott, s tett, amennyit tenni lehetett a baj enyhíté-
sére, s szentségeket is maga szolgáltatván. Eme bátorság, 
egész magaviseletének angyali nyíltsága erőt öntött másokba 
is. Mit tett az aug. 10 estét megelőző három nap a bibornok? 
később fogják életirói megírni. Megemlékezvén boroméi Ká-
roly fenséges példájáról, az Oltáriszentséget mezítláb akará 
a betegekhez vinni. Palotáját kiürítette, ágy és fehérnemű nem 
maradt, ugy hogy mikor a járvány őtet is elérte, Romából 
kellett hozni a szükségeseket. Nem aludt többé, megszokott 
élelméről, és minden kényelemről lemondva, csak egy gon-
dolata volt : híveinek testi s lelki jóléte. Aug. 10-én este ő 
is meglepetett a baj által, és másnap délután visszaadta ne-
mesen bátor lelkét Jézus Krisztusnak, kit mint jó pásztort 
követett. Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis. 
Roma bámult e halál hírén. íme egy romai herczeg, bibornok, 
ki önkénytesen választá a szeretet és föpásztori buzgóság 
vértanuságát. Nézzétek, tanuljátok meg forradalmárok, mik a 
bibornokok, nem hiában viselik a bibort, a vértanúság jel-
vényét. Az Altieri ház büszke lehet Lajos bibornokra, ugy 
miként a boromeiak Károlyra. Romában mindenütt szent-
nek, hősnek, vértanúnak nevezik, sokan boldognak. 0 benső 
barátja volt a pápának. Mily fájdalom, de mily öröm egyút-
tal Pius szivének ! — A járvány többi áldozatai között Ma 
ria Theresiát, siciliai királynőt kell felemlítenünk, az anyai 
szeretet és kötelem áldozatát. 2-ik Ferencz király, kinek 
még kis öcsc3e és nővére is betegekké lettek,nagynak mutatá 
magát Isten akaratában való megnyugvásán, a pápa pedig 
fájdalommal vette az erényes királynő elhunytát. A zuavok, 
a pápa zsoldosai, mikint a forradalmárok nevezik, annyi hő-
sies önfeláldozást mutattak, hogy akinek még szive van, 
nem lehet hogy ne áldja őket. A világi és szerzetes papság 
is hiven teljesítette kötelességét. 

Szentszék i határozat. 
I. 

JAPONEN. Beatificationis seu declarationis martyrii 
venerabilium servorum Dei Alplionsi Navarrette Ordinis 
Praedicatorum, Petri de Avila Ordinis minorum s. Francisci. 
Petri de Zuniga Ordinis Eremitarum s. Augustini, Caroli 
Spinulae Societatis Jesu, Joachiini Firajama seu Diaz, Lu-
ciáé Fleites, et sociorum tam eorumdem ordinum, quam etiam 
saecularium. 

Super dubio : an tuto procedi possit ad eorumdem ve-
nerabilium servorum Dei beatificationem ? 

In mirabili Apocalypsis visione Joannes evangelista 
vidit subtus altare animas interfectorum propter Verbum Dei, 
vocemque audivit illis dicentem, ut requiescerent donee com-
plerentur conservi eorum et fratres, qui interiiciendi essent 
sicut et illi. Magna in hac coelitum fratrum, conservorumque 

turba, quam dinumerare nemo potest, saeculo decimoseptimo 
ineunte, recensiti profecto fuere quinque et ducenti marty-
res, qui magnam perpessi tribulationem laverunt stolas suas, et 
dealbaverunt eas in sanguine Agni ; iisque albis amicti sto-
lis, palmasque in manibus gpstantes ex Japoniae oris vene-
runt, et ante thronum Dei et in conspectu Agni constituti, 
serviunt ei die ac nocte. Quod Joannes in visione futurum 
praeviderat, nunc nobis factum supremo Sedis apostolicae 
magisterio innotuit. Cum enim praeclarissimum Japonensium 
martyrum certamen penes sacrorum rituum Congregationem 
pluries ad trutinam vocatum fuisset, summi pontificis ven. 
InnocentiiXI sa. me. decreto sancitum est: constare de eorum 
martyrio ex parte tyranni. Neque id satis erat, quoniam quo 
aeque graviora enucleanda remanebant dubia, scilicet an con-
staret de martyrio ex parte passorum, itemque an et de qui-
bus miraculis seu signis constaret in casu ; ut egregios Ja-
ponenses pugiles inter martyres Dei conservos jam super as-
tra locatos suspiceremus, eorumque lypsana sub altari repo-
nerentur. Hoc quod diu illustres Ordines Praedicatorum, 
Franciscalium, Eremitarum, Augustinianorum, necnonprae-
clarae Societatis Jesu sodales simulque Japoniae ac finitima-
rum regionum vicarii apostoliéi summis exoptaverant votis, 
Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX. complevit. Cau-
sam enim super hisce dubiis bis agitari voluit in peculiari-
bus sacrorum rituum Congregationis conventibus, ut ea ju-
diciaria servaretur forma quae ab initio obtinuit. Sacri ordi-
nis hujus senteutiam Sanctitas Sua ratam habens rite decre-
vit quarto Kalendas Martias vertentis anni, quoad primum 
dubium ita constare de martyrio ex parte passorum ut in 
casu, de quo agitur, procedi possit ad beatificationem; et 
quoad alterum dubium, constare de signis IV, XII, XIII, 
XIV. 

Postquam Petrus per Pium pontificem maximum loquu-
tus ost, causa finita est. Attamen eadem Sanctitas Sua jussit, 
ut juxta summorum pontificum constitutiones, sacrorumque 
canonum sanctiones ad actorum seriem perficiendam in ge-
neralibus comitiis colligendis postremum discuteretur dubium : 
an, stante decreto ab Innocentio XI. sa. me. III. Nonas Feb-
ruarias anni MDCLXXXVII. confirmato, alioque decreto 
novissime a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa IX. quarto 
calcndas Martias currentis anni edito, tuto procedi possit ad 
solemnem horum venerabilium servorum Dei beatificationem V 
Hoc factum quidem est in commitiis Idibus Április anni hu-
jus apud pontificias Vaticanas aedes coram Sanctissimo Do-
mini Nostro habitis ; in quibus Reverendissimus Cardinalis 
Constantinus Patrizi episcopus Portuensis, et s. Rufinae sa-
crorum rituum Congregationi praefectus, atque causae relator 
illud proposuit dubium, et omnes reverendissimi patres Car-
dinales et consultores in affirmativam ivere sententiam. At 
Pater Beatissimus illud effatum a Joanne Evangelista in 
Apocalypsis visione perceptum secum in animo considerans 
tempus adhuc modicum exspectandum censuit, ut fusis inte-
rim precibus ab Altissimo super Cherubim sedente lumen 
impetraret et auxilium. 

Annua denique revertente solemni commemoratione 
Sanctae virginis Catharinae Senensis almae urbis patronae 
minus principalis, atque in adversa hac temporum calamitate 
sospitatricis, cujus vestigia plures invictae ex martyribus 
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Japonensibus foeminae in virtutis semita calcarunt, cum 
Sanctitas Sua hostiam salutarem in privato suo Vaticano sa-
cello obtulisset, ad coenobium contendit Eremitarum s. Au-
gustini, cujus institutum non pauci ex iisdem martyribus am-
plexi fuerant ; et in bibliothecam nomine angelicam ascendens, 
ibi ad se accitis Eminentissimo ac Reverendissimo Cardinale 
Constantino Patrizi episcopo Portuensi et sanctae Rufinae 
sacrorum rituum Congregationi praefecto, causaeque rela-
tore, una cum R. P. Petro Minetti sanctae fidei promotore, 
et me infrascripto secetario, eisdemque adstantibus sole-
mniter declaravit : tuto procedi posse ad solemnem venerabi-
lium horum servorum Dei beatificationem. 

Hujusmodi decretum publici juris fieri, in acta sacro-
rum rituum Congregationis referri, litterasque apostolicas in 
forma brevis de beatificationis solemniis in patriarcbali ba-
silica Yaticana quandocumque celebrandis expediri manda-
vit, pridie Kalendas Majas anni MDCCCLXVII. 
C. ep. Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 

Loco f Signi. 
D. Bartolini S. R. C. secretarius. 

II. 
D E C R E T U M . 

A sacra Congregatione Emorum e Rmorum PP. 
concilii Tridentini interpretum ac vindicum 

de mandato SSmi editum. 
Innotuit iam apostolicae Sedi gubernii Russici decre-

tum diei 5. iunii anni 1866, quo antiquam et insignem Came-
necensem dioecesim temere suppresserat ; ac impedito proprio 
Antistiti Rmo Dno Antonio Fialkovski quocumque iurisdi-
ctionis exercitio, dispersisque capituli cathedralis, et episco-
palis consistorii membrÍ3, nec non seminario clericorum sub-
lato, ecclesiam Camenecensem quavis légitima administra-
one privaverat. 

Quae quidem omnia in divinam Ecclesiae auctoritatem 
huiusque sacram hyerarchiam patrata, Sanctissimus Dominus 
Noster Pius Papa IX. allocutione sua consistoriali diei 29. 
octobris memorati anni, solemniter lamentatus est ; atque 
iterum lamentata voluit in expositione a secretaria status 
die 15. novembris édita; ea spe fretus, ut pro rei gravitate 
in reclamationum iustitia praefatum decretum tamdem revo-
caretur, ac obstacula removerentur, quae pastoralis curae 
exercitium praepediunt. 

Verumtamen cum summus pontifex iusta spe fuerit fru-
stratus, et caeteroqui sciat illius dioecesis ingentem fidelium 
numerum in luctuosissima conditione et summo aeternae sa-
lutis discrimine versari, eo quod proprius pastor, a grege 
seiunctus, oves suas nec regere, nec ad salutaria pascua du-
cere, nec ab inimicorum hominum insidiis defendere valeat: 
pro apostoliéi sui ministerii debito illius Ecclesiae necessita-
tibus, meliori qua fieri potest ratione, in tam adversis rerum 
adiunctis consulere volens, mandavit, ut quoadusque legiti-
mus Camenecensis antistes ab admistranda sua dioecesi im-
pediatur, regimen illius Ecclesiae moderno episcopo Luceori-
ensi et Zytomeriensi commiteretur. 

Hinc est, quod perdurantibus supramemoratis rerum 
conditionibus, vigore praesentis decreti Rmmo Dno Gaspari 
Borowski, dioecesis Luceoriensis et Zytomeriensis, ut supra, 
episcopo, pro recto dictae ecclesiae regimine tribuuntur o-

mnes etsingulae facultates necessariae, et oportunae, ad bene-
placitum tarnen s. Sedis duraturae, et quoadusque aliter 
consuli nequeat ; quibus ea omnia et singula exercere 
possit et valeat, quae ex iure, privilegio, ac consuetudine in 
propria dioecesi, sive iure ordinario, sive delegato legitime 
exercet : ac proinde clerus et fidelis populus cum in extra-
ordinarium dioecesis rectorem agnoscant cuiusque praescri-
ptiones, mandata, ac monita fideliter, dociliterque accipiant, 
ac sequantur. Quo fiat, ut spirituális incolumitas eorumdem 
fidelium, quos SSmus Dominus impensa caritate complecti-
tur, quantum fieri potest, servetur, et unitatis vinculum, quo 
pars ilia dominici gregis Petri cathedrae adstringitur, tot in-
ter difficultates integrum custodiatur. 

Datum Romae ex sacra Congregatione concilii die 3. 
maii 1867. 

Prosper Card. Caterini Praefectus 
Petrus archiep. Sardian. Pro-Secr. 

VEGYESEK. 
A „P. Napló" ban (203. sz.) olvassuk : „Haynald Lajos 

kalocsai érsek ö excellentiája a m. akadémiai alaptőke növe-
lésére 10,000 pf.szóló földtehermentesitési kötelezvényt aján-
dékozott, s azt Bécsben időző m. akadémiai elnök urnák f. 
évi nov. 1-ről járó szelvényeivel együtt, valósággal kézbe-
sítette is. Nemes példája juttassa eszükbe másoknak is, kiket 
ez év, (miért épen ,ez év' ? talán a ministereket, ministeri 
tanácsosokat érti ?) dús jövedelmekkel áldott meg, hogy a 
hazai tudományosság előmozdításának ügyéről a politikai 
pártküzdelmek zajában sem szabad megfeledkezni, mert 
„nem a nagy szavak és czifra phrasisok, (mintha csak az 
ujságirókhoz szólna) mikkel sokan a haza iránti kötelessé-
get leróni vélik, hanem a tudományos emberfő mennyisége a 
nemzet igazi hatalma." (gr. Széchenyi Istv.) 

Amint egykor emiitettük, Deutsch nyomdásztestvérek 
a koronázási albumot, folio alakban, igen díszesen és törté-
nethiven kiállították. A koronázás minden ténye nagy fa-
metszésü ábrákban van elötüntetve, s az arczok lehető hiven 
eltalálva, valamint a ruházatok is. A képeket magyarázó 
szöveg követi Falk Miksától és Dux Adolftól. A kiállítás 
teljes elismerésre sőt dicséreteire méltó, s történeti okmány 
lesz e nemben a jővö századokra. Láttuk, mily szorgalom-
mal kerestettek fel az utólsó koronázásra vonatkozó képek, 
mikor a koronázási szertartások meghatároztattak. Ezután a 
a fényképészet biztos fonalt fog kézbeadni. Ezenalbum három-
féle kiadásban igen szép bekötésben jelent meg, 8, 5, 3 frt. o. é., 
a jövedelem egy része a kiadók által az Eszterházy-képtár 
megvásárlására ajánltatott fel, mely czélra, ha a pénz nem 
lesz szükséges, az írói segélyegylet javára fog esni. 

A pesti, országosnak nevezett, tanárgyülésről igy ir 
az „Esti lap." „A tanárgyülésen nemcsak a benczések, de a 
a cisterciták se jelentek meg, a kegyesrendiek, minoriták és 
ferencziek pedig egy-egy tag által képviseltettek. Egyedül a 
premontreiek voltak hat tag által képviselve." Nem sirán-
kozunk e részvétlenségen, sőt vártuk ; mert vagy van az 
egyletnek elvi kihatása az iskolákra, vagy nincs : ha nincs, 
akkor gyermekjáték; ha van, akkor nehéz megfogni, hogyan 
lehet a protestánsoknak ezen egylet által befolyást engedni 
a kath. iskolákba, miután ők iskoláikból előre minden 
idegen befolyást kizárnak. Jó a „salutem ex inimicis," de 
erre nincs szükség velők szövetkezni. Ez a mi saját szegény-
ségünk bizonyítványa, melyet már ünnepélyes okmányban 
kétszer adtak ki a kath.tanférfiak számára hazánkban. Mi ugy 
gondoljuk, hogy a szerzet ért az iskolai dolgokhoz, hogy a 
szerzet főnökei kormányozzák, s ami javitandó, azt képesek 
felismerni, s a szerzetes tanárnak szerzettanácsában kell ke-
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resni jó tanácsot, nem pedig Gönczy Pál, Ballagi Mór, stb. 
uraknál. Onállásunk kincseit nem tanácsos oly bő kézzel ki-
osztogatni. 

Az „Egyházi lapok" 5-ik füzetének tartalma : Jánosi 
Gerőtől „az egyház és a természetvizsgálat," Hatala Péter-
től „az izraeliták utólsó napjai Egyiptomban," Piry Czirjék-
től „a szentferencziek győri zárdája," Zoványitól „az ala-
kulandó népnevelési egyletek előleges tervrajza," lapszemle, 
vers, a püspökök fólirata a szentatyához, Galambos Kálmán-
tól „Vianney János-Mária," birálatok. 

Méltóságos Deáky Zsigmond felszentelt püspök és a 
ns. győri székeskáptalan nagyprépostja, folyó hó 24-én ülte 
püspökké lett felszenteltetésének 26-ik évnapját, számos 
tisztelői szerencse-kivánatainak özöne árasztá el a vallásos 
buzgalma, tudományossága, emberbaráti és vendégszeretete 
miatt köztiszteletben álló férfiút. (Gy. K.) 

A szent-Benedek-rend egyik legidősb tagja, főt. Jankó 
Bódog folyó hó 24-én halt meg élte 77. évében. A boldogult 
számos éveken át volt a pannonhegyi főapátság jószágkor-
mányzója. — Béke hamvaira ! (Gy. K.) 

Zárából irják : Császárunk ő Felsége születése napján 
avattatott fel ünnepélyes módon az uj theol. központi pap-
nevelde, miután két év előtt, ugyanazon napon, tétetett le 
az alap. Jelen voltak : Philippovich b. helytartónk ő excja, 
kíséretével, a metropolita-káptalan, a theologia tanárai és 
számos más pap, valamint a tartományi bizottmány, a köz-
ségi elöljáróság s a bizottmány, mely az uj papnevelde épí-
tését vezette. Maupas Péter érsek ő excja beszédet tartott a 
papnevelde növendékeihez. A fiatal theologusok ezután köl-
teményeket adtak elő latin, német, olasz és illyr nyelven. 
Miután császárunk ő Felsége lényegesen járult nevezett 
papnevelde felépítéséhez, ennélfogva a hála cselekvénye 
volt az, midőn érsekünk ő excja gondoskodott, hogy az uj 
papnevelde „Ferencz József-papneveldének" neveztessék. 
— Metropolita-templomunk basilikává emeltetett, miért is 
az ott működő kanonokok a cappa magna-t fogják viselni. 
(P. H.) 

Mióta Liguori sz. Alfonz szentek sorába iktattatott a 
kath. egyházban, több izben, és magas személyek által kér-
vény nyújtatott be a pápához, hogy őt az egyházi tudorok 
sorába is iktassa. A nápolyiak, kik között Alfonz sokat élt, 
elsők valának ily kérelemmel. De XVI. Gergely halasztotta, 
úgyis aquinoi szent Tamás és sz. Bonaventura csak 300 év 
múlva canonisatiojuk után nyerték meg a doctor Ecclesiae 
czimet, sz. Bemard, habár 12-ik századi, csak VIII. Pius 
által tiszteltetett meg e czimmel ; ugyanaz történt arany-
szavu sz. Péterrel és Hilariussal. Liguori Alfonzra nézve 
mindazonáltal, ugy látszik, nem lesz szükség oly soká várni, 
mert a centenáriumon jelenlevő püspökök közöl majd mind 
aláírták a kérvényt, hogy sz. Alfonz inter doctores Eccle-
siae betétessék. 

Az olaszok albumának 33 dik lapján eme fölírat van : 
„Bugella ad Pium IX. P. M. — Praeclara s. Stephani patroni 
vestigia persecuti Bugellenses — pravitatis errores aversati a 
proavis nostris in nefario Dulcino rcerrimo oppugnatos — 
Virgini Matri deditissimi — quae in Oropa monte haud pro-
cul ab urbe religione maxima colitur — an. MDCCCLXVlI. 
sacra solemnia obeuntes Petro ap. martyri — ingentes Pio IX. 
P. M. gratias agimus ob coelestes honores nuperrime confir-
mâtes — s. Petro Bulgaro a Salussola omni hominum me-
moria antitjuiores." A 36-ik lapon pedig ez : „Oppidum Ma-
mertumvad Pium IX. P. M. — Maximis terrae motibus aedes 
nostras saepe corruentes — frugiferos agros desidentes labes 
pessimi factas exterriti vidimus oppidani — at pro certo ha-
bentes nulla re magis quam intemperanti novarum rerum libi-
dine urbes funditus convelli labefactari—an. MDCCCLXVlI. 

Petri ap. martyris vincula crucem Pii IX. P. M. venerati ex-
clamamus — stat crux dum solvitur orbis." 

A romai zarándoklás sz. Péter sírjához az első század-
ban kezdődött már. Sz. Maurus, Numerienus alatt, Afriká-
ból jött Romába, ahol mint vértanú halt meg. Sz. Paternus 
Alexandriából jött ad memóriás apostolorum ; sz. Zoé szinte 
ad confessionem b. Petr i ; sz. Tranquillinus, akit sz. Sebes-
tény téritett meg, sz. Pál confessiojánál köveztetett meg 
a pogány néptől. Hégesippos történetíró, Cajus, Tertullianus, 
Origenes Romába zarándokoltak ; s Rossi lovag a catacum-
bákban ma is rámutat azon fölirásokra, melyeket az ily za-
rándokok tettek. Aranyszájú sz. János emliti és dicsőiti a 
romai zarándokolást ; Theodosius, Valentinianus császárok, 
Belizár hálából a nyert győzelmért sz. Péter sírjához utaz-
tak. Polai sz. Pál, sz. Cassianus narnii püspök iter annuum 
tettek sz. Péter ereklyéihez. Toursi sz. Gergelyt Nagy-
szent-Gergely pápa vezette szent-Péterbe, s kicsiny levén a 
szent püspök, a pápa ezt említve, benne a Szentlélek nagy 
ajándokait dicsérte, amire a toursi püspök : Dominus fecit 
nos, non ipsi nos, idem in parvis et in magnis. 

Amint a török sultán Londonban volt, az anglikán 
bibliatársulat neki, és az egyptomi alkirálynak egy szépen 
bekötött, török nyelvre fordított szentirással kedveskedett. 
Gondoljuk, hogy a társulat mind a kettőt tiszteletbeli angol 
protestánsnak beirta, mert hitügynökei épen ily téritéseket 
szoktak tenni, ha valakinek kezébe egy ily könyvet nyom-
hatnak. 

A hessendarmstadti kamarácskában kétnapi vita volt, 
hogy a választó-fejedelmséget, mely már semmit sem választ, 
a veszedelemtől megmentsék. Mainzban sz. Kristóf plébániá-
ban két jezsuita volt, kik a püspök meghívása folytán ott a 
lelkipásztorkodási teendőket végezték : ez volt a hazára a 
nagy veszély, mely ellen, mint a bécsi község-tanácsnak, a 
hazát védelmezni kellett. Ilessenböl a jezsuiták ki vannak 
űzve, de a zsidók, a czigányok, sőt a zsebelők sincsenek ki-
űzve, legalább ily törvény nincs, mely a zsiványokat kitil-
taná az országocskából. Ez tehát példás vallási türelem, 
hogy a jezsuitáknak ott nem szabad lakni. De Rodenstein, 
lutheránus ember, és minister tanácsos megfejtette, hogy a 
jezsuiták, mint szerzet ki vannak tiltva, de mint egyes em-
berek nincsenek kitiltva ; Mainzban sz. Kristóf plébániájá-
ban csak két kath. pap van, kik magokat jezsuitáknak 
mondják ; de két egyén, nem kolostor, nem szerzet, annál 
kevésbé, mert a jezsuiták, mint szerzet, lelkipásztorsággal 
nem foglalkoznak. — E felvilágosítás nem használt semmit, 
a kamara kimondta, hogy a haza veszélyben van, mihelyt 
két jezsuita atya lakik benne ; az atyákat ugyan ki nem 
üzt.e, de azon illetőséget, melyet az állam tartozik adni az 
elrablott jószágokért kikötött visszatérítés cziine alatt, 
megtagadta : a haza tehát mentve van, a kőmivesek aludni 
fognak. 

Hirdetmény. — Folyó évi Kisasszony napján, vagyis 
September hó 8-án fog megtartatni azon ékes érczszobor ün-
nepélyes beszentelése, melyet főtisztelendő nagyságos Len-
gyel Miklós prépost és egri kanonok ur, a bold. Szűz Mária 
szeplőtelen fogantatásának emlékére a szent Rókusi egyház 
előtti téren, kegyeletes fogadásból felállíttatott. — Az ájta-
tosság reggeli 8 órakor veszi kezdetét, a szt. Rókusi paro-
chialis egyházban tartandó ünnepélyes nagy sz.-misével; 
utána fog következni a szeplőtlen szent Szűz szobrának be-
szentelése, melynek végeztével az ajtatosság egy a Rókus-
épület melletti fasorok lombjai alatt f. t. Magyar Ferencz, 
jeles szónok ur által tartandó alkalmi szent beszéddel fog be-
rekesztetni. Mely ájtatosságra a hivek ezennel az Urban tisz-
telettel meghivatnak. Kelt Pesten, 1867. évi augustus hó 
31-én. A sz.-rókusi plébánia-hivatal által. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Gatgóczy és Kocsi nyomdájábaa) Katpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

il. Félév. 1867. 

hiúság, nem nyom az érdemek serpenyőjében sem-
mit. Aki ezt magának megszerezni nem kész, az 
lépjen vissza minél előbb a világba, melyet ugy 
szeret; mert csak csömör volna Isten szemeiben, ha 
mindjárt a világ minden tudományát birná is, hi-
szen „egy a szükséges" — szükségesebb például, 
hogy valamely templomban gyóntatószék legyen 
fából, minthogy márványból legyenek a falak, csak 
a hivatás ne hiányozzék, ha mindjárt a tehetségek 
kevésbé ragyogók volnának is, ne ragadjon tehát 
makacsul a hivatlan ott, hová nem tiszta szándék, 
nem Isten szeretete, nem a lelkek üdve vitte: non 
propter Jesum, sed ut Lazarum videret. Ne foglalja 
el mások helyét, kik szerényen és serényen közre-
működnének Isten megszentelő kegyelmével, és ha 
épen nem mindig százszoros, legalább harminczszo-
ros gyümölcsöt hoznának. El a terméketlen füge-
fákkal, melyek Jézus veteményes kertjének csak 
csúfjára szolgálnának; az ilyeneken nem fog a szó, 
sem feddés, sem kérés, mert körülmetéletlen szivök 
és fülök elfordul Isten igéjének hallgatásától, mily 
csalhatlan jele annak, hogy nem Istentől vannak. 
„Azért mivel gyűlölték a fegyelmet és az Ur fé-
lelmét nem vették be, nem nyugodtak meg tanácso-
mon és rágalmazták minden feddéseimet, annakoká-
ért utjok gyümölcseit fogják enni és tanácsaikkal 
eléghetnek meg, az elpártolás öli meg őket." ') 

Ha maradnának, magával meghasonlott házzá 
tennék a neveidét,—menjenek honnét jöttek. Melles-
leg legyen mondva, távolról és közvetve igen elé-
mozditják a rendes neveidékben a fegyelmetlenséget 
azok, kik az elbocsátottakat nemcsak kitárt karok-
kal fogadják, hanem még kitüntetésekkel is elhal-
mozzák; „qui legit, intelligat." Ez ugy látszik, az 
egyház canonai ellen is van. 

Hiszen azokról, kik ugy járnak, (tudnillik el-
bocsáttatnak és másutt ismét belépnek,) nem ok nél-
kül mondja a Szentlélek : „Miért hirdeted te igazsá-
gaimat és veszed szádba szövetségemet, holott te 

TARTALOM: A papi hivatás fölismeréséről. — Az 
alakulandó „népnevelési egyletek" előleges tervrajza. — 
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A papi hivatás fölismerésérői. 
(Vége.) 

A szentség hirében 1859 ben Francziaország-
ban elhalt, csudákkal tündöklő arsi plébános Vian-
ney János olj^díöajjjifc'zerü tehetség, oly korlátolt 
észnek látszott, hogy a neveidéből több izben el 
akarták bocsátani, s csak jámborsága- és jóakarói 
szószólásának köszönheti, hogy ez be nem követke-
zett. Később, midőn életszentsége miatt európai 
hirü lett, s gyóntatószékéhez, melyben naponkint 
18 óráig is ült, mint jósdához tódult minden rendű, 
rangú, tanácsért, vigasztalásért, — azt mondák még 
élő iskolatársai, kik fényes észtehetségök mellett is 
csak közönséges emberek maradtak, „mi egykor 
szánalommal tekinténk reá, s most mivé lett ő, s 
mik vagyunk mi ?"... Az Isten sokat kijelentett a 
kisdedek előtt, mik rejtvék a bölcsek előtt. Mi 
azonban mindig tisztelettel fogunk kalapot emelni a 
lángeszüek előtt, ha hivatásukhoz hivek. De mivel 
a természet nem szokta mindig pazarkézzel oszto-
gatni ajándékait, nem egyszer történik meg, hogy a 
lángeszüeknél másrészt fönmarad némi gyengeség 
olyan kis Achillessark, mely őket is figyelmeztet-
heti, hogy emberek. Azt szokta egy lángeszű egy-
házfejedelem mondani : ujaink sem egyformák. Ér-
jük be addig, mig Isten mind lángelméket küld, 
kik mindig prófétálnak; a gyengébbekkel, kik az 
Istennel működve elég bölcsek, erősek leendének. 
Az egyházi lelkes szellem sokat pótol. Szónoklata-
ink sokszor azért gyümölcstelenek, mert nem az 
egyszerű halász hálóit használjuk, azaz a nép föl-
fogásához le nem ereszkedünk. Legtöbb szentség és 
szentelmény kiszolgáltatásánál a lángész épen semmi 
befolyást sem igényelhet a kegyelemnek a szivekbe 
való átöntésére. Legjobban ékesiti a papot a szentek 
tudománya, melylyel nemcsak másoknak, de magá-
nak is használ az örök életre, enélkül a többi mind 

») Példb. 1, 29—31. 
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gyűlölted a fegyelmet és hátravetetted beszédeimet?" 
stb.2) Mert a könnyelműnek ily gondolkodásra nyúj-
tanak alkalmat: „Mit hallgassak elöljáróimra? — 
ha el kell távoznom, az az előnyöm lesz, hogy mig 
itt a hátulsók közt vagyok, ott az elsők közé ju-
tok." Még a sz.-irás is kedvezni látszik merényének. 

De tán azt mondja valaki, ily szigorú elveket 
csak epébe mártott toll jegyezhet,ezáltal sokan elriasz-
tatnak s ritkulnak Krisztus, az örök város harczo-
sainak sorai. Igaz ! de Istennek nem nehéz, akár 
sok, akár kevés által győzni, — ezt mutatja Gredeon 
győzelme a madianitákon ; jobb kevés hős, mint se-
reg gyáva! — Isten egyébiránt képes a kövekből 
is Ábrahám fiait föltámasztani, és a vérzivatarok 
századaiban sem fogyatkozott meg az egyház hű 
munkásokban ; gondoskodik erről az U r , kihez, 
mint a világosság adójához minden jó adomány — 
ugy a teljes hivatás fönséges ajándokáért is folya-
modnunk kell, mint erre igy serkent bennünket 
hallhatatlan Lonovicsunk a téli kántorbőjtrőli érte-
kezésében: „Mivel az egyház hajdani szokása- és 
szabályaihoz képest a papok fölszentelése rendsze-
rint a kántorbőjti napokon végeztetik, tudván meny-
nyire függ a hivek lelkijava a papok minőségétől: 
kérjük a pásztorok legfőbb pásztorát, miszerint küld-
jön aratásába alkalmas munkásokat, adjon egyhá-
zának, az e napok folytán fölszentelendő férfiakban 
értelmes, tudós, buzgó, szóval a maga szive szerint 
való papokat, kik nem máshonnan, hanem az ajtón 
lépvén az akolba, képesek is, méltók is legyenek a 
hiveket az üdvösség mezején legeltetni, kik őket 
gondosan oktatván, s amit tanitandnak, önmaguk 
gyakorolván, saját épületes példájukban mutassák, 
hogy az általok hirdetett tudomány, ha sanyarú is, 
de nem teljesithetlen, s az üdvösség ösvénye, habár 
szűk és darabos is, de Isten segitő malasztja mellett 
nem járhatlan, szóval, kik Illés próféta szellemétől, 
Pál apostol lángoló buzgalmától, s János evangé-
lista szeretetétől lelkesítve, az irás szavai szerint itt, 
mint nagy papok az Urnák tessenek és igazaknak 
találtassanak." 

A csehországi leitineritzi megyében igen czél-
szerü azon intézkedés, mely szerint a papszentelés 
napján a lelkész a szentmise után a hívekkel közö-
sen jó papokért könyörög Istennek. Óhajtható volna, 
ha ezen áhítatosság a megyehatóságok engedelmé-
vel nálunk is behozatnék, mely óhajtásunk teljese-
désének reményében jónak véltük ennek rendét itt 

toldalékul közölni" stb.3) Vajha a nagy főpap, ki 
megdicsőülve is érdeklődik a küzdő egyház iránt 
ott fennt, átalánosan látná itt e kifejezett óhaja telje-
sedését 

E sorok igénytelen irója óhajtása, hogy magán 
imák is végeztessenek; hagyassanak meg tán elég-
tételképen is buzgóbb vezeklőknek e czélra. Vajha, 
midőn a rubricák engedik, a lelkesebb egyháziak 
.de Spiritu S.' collectât vennének. Vajha apostoli 
keblű főpásztoraink ordinatio és concursusok előtt 
pásztori levelekben a papságnak meghagynák ezt 
10 —10 napon át „Oratio imperata"-képen. Sok az 
égető kérdés, egy sem oly sürgős, mint hogyan le-
hessen a hazai clerust regenerálni, nehogy — 
Sok jeles czikksorozatot olvastunk a közel lefolyt 
napokban a papi jószágok jogcziméről ; elfogulatlan 
azt kétségbe sem vonhatja; de váljon azon czikkek 
s elvitázhatlan jogok megfogják-e menteni az egy-
házi birtokokat, a jövő titka. Ismernünk kell száza-
dunkat, a ,rape, cape' elv nagy többségnek örvend. 
Hős Hunyadynk, midőn 1422-ben Szebennél meg-
verte az ellenséget, hálából a tövisi völgyben zárdát 
épittetett.4) Igy tettek mindig jeleseink. Olaszaink, 
kik legfölebb csak egymást tudják legyőzni, a ko-
lostorokat mind eltörlik. Commentárt hozzá nem 
írok; de várok, nálunk lesznek-e ily olaszok, vagy 
Hunyady szelleme fog-e diadalra jutni? Ne aggód-
junk, ha Isten velünk, ki ellenünk? Legyen főbir-
tokunk a papi hivatás, mely nekünk az egész vilá-
got kezünkbe adja, mely jeles osztályrész, mely ki-
fogyhatlan aranybánya, melytől akaratunk ellen 
sem erőszak, sem jogtalanság meg nem foszthat, 
melynek birtoka megbecsülhetlen kincs és drága 
örökség. 

Oh ifjú nemzedék ! műveljük e földet, aknáz-
zunk e bányában tevékeny kezekkel, hogy oly bő 
kamatot mutathassunk föl Isten áldásával, misze-
rint eldődeink, vagy apostata testvéreink mulasztá-
sait is kipótolhassuk. 

Nehéz az ut, mely czélra visz 
S nehéz pályán szép küzdeni ! — — — 

3) Lásd : Lonovics. Képszerű egyházi archaeologia 
Bécsben 1857. 21. és köv. lap. 

4) Szalay I. köt. 41. 1. 

2) Zsolt. 41, 17. 
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Az alakulandó „népnevelési egyletek" előleges tervrajza. 
1. Az egylet mivolta és czélja. A népnevelés gyámoli-

tására minden vármegyében, ohajtandólag minden ott lé-
tező nemzetiség és vallásfelekezet tagjaiból (ha hol pedig 
ez nem sikerülhet, hitfelekezetek szerint,) alakulna egy tár-
sulat. — Az egylet czélja, a népnevelést a vármegye terüle-
tén lehetőleg minden irányban emelni és fejleszteni. E felada-
tának megfelőleg működését kiterjeszti a kisdedóvodákra, a 
szorosabb értelemben ugynevezni szokott népiskolákra, vagyis 
elemi iskolákra és a polgári iskolákra. 

II. Az egylet szervezete. 1. §. Tagja lehet az egyletnek 
minden a népnevelést gyámolitni óhajtó hazafi és honleány, 
lakjék bár az ország akármely részében. Óhajtandó, hogy 
minél számosabb tagjai legyenek a társulatnak. 

2. §. Az egylet pártoló és rendes tagokból áll. — Pár-
tolók, kik az egylet pénztárába, annak czéljai előmozdítá-
sára, évenkint legalább 1 frtot fizetnek. Rendes tagok, kik 
legalább 50 kr. évi dij lefizetése mellett közreműködésükkel 
is mozditják elő az egylet czélját. — A tanitók és tanárok, 
ha rendes tagokká lesznek, tagsági dijt nem fizetnek. 

3. §. A társulat egy általa legalább is egy évre válasz-
lott elnök vezetése alatt minden negyed-évben közgyűlést 
tart. Azonban ha az elnök szükségesnek látja, vagy a tagok 
egy-ötöde kivánja, rendkivüli közgyűlést is tart. 

4. §. Hol a vármegye területi nagysága szükségessé 
teszi, a közgyűlés a megyét járásokra osztja s kebeléből 
mindegyik járásba bizottságot választ. — Ezenkívül a köz-
gyűlés tisztán nő tagjaiból álló bizottságokat is választhat, 
kik különösen a leánynevelést és kisdedóvodákat illető te-
endőkben nyújthatnak hathatós segélyt a társulatnak. 

5. §. A járásbeli bizottság a szükséghez képest viszont 
kisebb p. o. 3—4 községből álló kerületekre osztja járását. 
Mindegyik kerületbe kebeléből tagokat küld ki, kik a ke-
rületükben levő minden iskolákat s netán iskola nélküli köz-
ségeket legalább is holnaponként egyszer meglátogatják s 
tapasztalataikról a járásbeli bizottságnak jelentést tesznek. 

Ugyan e bizottság hajtja végre az egyes iskolákban 
s községekben (közvetlenül vagy kiküldött tagjai által köz-
vetve) az egyletnek minden egyéb teendőit. — A közgyűlést 
megelőzőleg legalább egyszer, (ha azonban a bizottági elnök 
szükségesnek látja, vagy a tagok egy-harmada kivánja. több-
ször is) ülést tart. — Ez ülésen kiküldött tagjainak jelenté-
seit s netáni javaslatait tudomásul veszi. Azok alapján az 
egész járás tanügyi állapotáról kimerítő jelentést vagy egy-
úttal javaslatokat is terjeszt a közgyűlés elé. 

6. §. Az egylet, közgyűlése — avagy elnöksége által 
közvetlenül levelezésbe léphet a királyi vallás- és közokta-
tásügyi ministeriummal. Különösen sürgős orvoslást igénylő 
fontosabb bajokról azt gyorsan értesiti. — Hasonlóul a kö-
vetkező §-ban emlitendö egyetemes nagygyűlés elé a vár-
megye népnevelési viszonyairól, azoknak hiányairól, az 
e téren teendőkről, mint szinte a netán tapasztalt haladásról 
kimerítő jelentést terjeszt. 

7. §. Minden vármegye népnevelési egylete évenként 
bizonyos számú képviselőket választ egy egyetemes nagy-
gyűlésre. 

8. §. A vármegyei egyletek képviselőinek összességé-
ből álló ez egyetemes gyűlés az ország fővárosában vagy 

valamely önmaga által meghatározott más helyen és időben 
évenként egyszer összeül. 

9. §. Ez egyetemes ülés főbb teendői a következők : 
1) A vármegyei egyleteknek a népnevelés kebelükbeli 

állapotáról felterjesztett részletes jelentéseit tudomásul veszi 
s azokból a népnevelésnek az egész országban akkor létező 
állapotáról szabatos és hites kimutatást állit össze. 

2) A vármegyei egyletek által benyújtott, vagy egyes 
tagjai által indítványozott javaslatokat megvitatja, és álta-
lában az országbeli népnevelés ügye felett tanácskozik. E 
tanácskozás, viták, eszmecserék s ezek folytán létrejött kö-
zös megállapodások által az egyes egyletekben szétszórva 
nyilvánuló irányok és törekvések között összefüggést és 
egyezetet igyekszik létrehozni stb. 

3) A királyi közoktatásügyi ministeriumnak az összes 
népnevelési viszonyokról jelentést, és ha szükségesnek látja, 
javaslatokat nyújt be. 

10. §. Az ország távoli vidékeiről évenkint egyszer, s 
valószínűleg akkor is csak pár napra jővén össze a gyűlés 
tagjai, hogy a tárgyak rendezetten, és gyorsan terjesztet-
hessenek az ülések elé, óhajtandó, hogy az egyetemes gyű-
lésnek egy állandó elnöksége legyen, kivel a vármegyei egy-
letek mindenkor közlekedhessenek. 

III. Az egylet teendői. Az alapvonásaiban ekkép szer-
vezett egyletnek főbb teendői a következők : 

1. §. Mindenek előtt a népnevelés azon illető várme-
gyebeli (az egyetemes gyűlés által pedig az egész ország-
beli) állapotának minél kimerítőbb, s hiteles statistikai össze-
állítását kellene elkészíteni. — A népnevelés terén áthatóbb, 
s az egész országra egyetemesen kiterjedő reformokat ad-
dig nem lehet tennünk, mig nem tudjuk tisztán mink van 
eddig? Mig nem ismerjük, hogy e téren hol és mennyi, s 
minő annyagi és szellemi erővel rendelkezhetünk, addig 
azt sem tudhatjuk, még mennyit kell pótolnunk, s hol kell 
leggyorsabban segédkeznünk ? •— E statistikai összeállí-
tás alatt azonban egyáltalán nem csupán a tauköteles, és 
tényleg iskolába járó gyermekek létszámának összeirása ér-
tendő, amit népnevelési egyletek segélye nélkül is el lehet 
érni. — Hanem szükséges részletesen kimutatni p. o. a tan-
erőket, a tanitók fizetését, az iskola jövedelmét, s vagyonát, 
e vagyon minőségét, s honnét eredett voltát, az iskolai épü-
letek állapotát, taneszközökkel miképi felszerelését stb. — 
Egyébiránt hogy az egész ország népnevelési viszonyai-
nak statistikai hü képét lehessen nyerni, szükséges hogy 
a közoktatásügyi ministerium küldjön a vármegyei egyle-
tekhez egyforma rovatokkal ellátott iveket. Azonban az 
egyletek, ha szükségesnek látandják, e rovatokhoz maguk 
is toldhatnak ujakat. 

2. §. Második főteendöje volna az egyletnek az, hogy 
ahol iskolák teljesen hiányzanak, azoknak, vagy az illető 
felekezet, vagy a község, vagy az állam által, avagy egyéb 
módon felállítását eszközölje. — E pontnál említhetjük meg 
a kisdedóvodák és polgári iskolák terjesztését is. — A kis-
dedóvodák hazánkban eddig is majdnem kizárólag egyesü-
letek által lettek létrehozva. Es az óvodák számtalan egyéb 
áldásos eredményük mellett hatalmas előkészítői a különben 
is rövid tartalmú népiskolai nevelésnek. — Hasonlóul tiszte 
lenne az egyletnek, hogy városokban, s általában hol a lie-

21* 
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lyi viszonyok lehetővé teszik, sőt igénylik, a közönséges nép-
iskolák mellett polgári iskolák nyitatásán működjék. 

3. §. Megbízottai által ügyeljen fel a társulat, szorgal-
masan járnak-e a gyermekek iskolába ? Nyomozza ki, hogy 
az iskolába nem járó gyermekek mi okból nem mennek? 
Esetenkint figyelmeztesse az illető hatóságokat 3 szorgal-
mazza náluk, hogy az iskolába rendeljenek fel minden tan-
köteles gyermeket. — Ahol pedig reális okok, p. o. nagy 
szegénység lehetlenné teszik a gyermekek iskolába járását, 
igyekezzék a társulat ez okokat elháritni, ha máskép nem, 
hát segélyezés által. — Hol az iskola-mulasztás, vagy fel 
nem járás jelentékeny, s a közelebbi hatóságnál való figyel-
meztetés is eredménytelen, tegyen az egylet arról jelentést 
a közoktatásügyi ministeriumnál. — E pontban különö-
sen sokat segíthetne az egyesületek közreműködése. 

4. §. Az iskoláknak küldöttei által való látogatásánál 
a tanitás és tanulás módjának s eredményeinek észlelete 
mellett kiválóan arról szerezzen az egylet tudomást, hogy 
az iskola kellően fel van-e szerelve tankönyvekkel s egyéb 
tanszerekkel, p. o. térképekkel, földgömbbel, táblákkal s 
effélével. — Ahol e felszerelés hiányos, igyekezzék a tár-
sulat a helyi szükséghez képest azon segitni, t. i. az illető 
iskolai hatóságnál szorgalmazza azok beszerzését. Ha pedig 
az iskola szegénysége azt lehetetlenné tenné, vagy maga a 
társulat segélyezze e czélra, vagy a közoktatási ministerium-
nál kérvényezzen tanszerekért. 

5. §. Az egyletnek egyik legáldásosabb ténye leendene, 
az iskolában a gyermekek számára oly olvasó-könyvtárak 
felállítása, melyből a növendékek olvasás végett haza is vi-
hetnének könyveket. Különösen sokat lehetne ezáltal hatni 
az olvasásnak a népnél való megkedveltetésére ! — Az e 
könyvtárakhoz szükséges csekély pénzt, vagy az iskola va-
gyonából, vagy magán gyűjtéssel, vagy az egylet pénztárá-
ból lehetne előteremteni. 

6. §. Általában az egylet teendője lenne, az itt elsorol-
takon kivül is, a népnevelés terén minden hiányokat felke-
resni, azokon lehetőleg saját erejéből segiteni, amennyire 
pedig az erejét túlhaladná, a bajok orvoslására szükség ese-
tén magát a közoktatási ministeriumot is felhívni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
MADRID, aug. 20. A hivatalos lap következő fontos 

rendeletet közié. Szent atyánk IX. Pius pápa, kormányom 
kérelmére, határozatot hozott „ad perpetuam memóriám" 
aémely ünnepeknek Spanyolországban és a spanyol gyar-
matokbani eltörlésére vonatkozólag. Eme határozat imigy 
szól : „A spanyol kormány szentséges atyánkhoz kérelem-
mel járulván, hogy az ipar, kereskedelem és földmivelés 
érdekében szállítaná le az ünnepek számát : ő szentsége te-
kintettel a spanyol nemzetnek katholikus hitünkhözi hü 
ragaszkodására és ajtatos voltára, elhalasztotta e kérelem 
teljesítését addig, mig ama kérelemben kifejtett szükségek-
nek oly módon tétethetik elég, hogy a nép hite és ajtatos 
sága csorbát ne szenvedjen. Ezért szentatyánk elrendelte* 
hogy e kérelem a szertartások egyesületének vizsgája alá 
bocsáttassék. Meghallgatván eme egyesület titkárának jelen-
tését, néhány spanyol püspök véleményét kérte ki e fontos 

ügyben, és egyébiránt semmit sem változtatván meg a többi 
ünnepek megülésére vonatkozó törvényen, következőket ren-
delte : 1) Megszüntettetik a kötelezettség, misét hallgatni a 
másodrendű ünnepeken, (úgynevezett misenapokon) melye-
ken eddig is megengedve volt szolgai munkát végezni ; 2) 
szolgai munkát végezni szabad, és a misehallgatás nem köte-
lező húsvét és pünköst másodnapján, és Urunk születését 
követő napon; 3) Szűz Mária, és ker. sz. János születési 
ünnepei a legközelebbi vasárnapra átteendök, melyre első-
rendű kettős ünnep nem esik ; 4) minden megyében csak egy 
fővédszent ünnepe fog megületni a szentszék kijelölése sze-
rint, mely napon a misehallgatás és a munkátóli tartózkodás 
kötelező: 5) mai védszentek és szentek ünnepei, melyek 
eddig kiváltság vagy szokás folytán megülettek, áttétethet-
nek a legközelebbi vasárnapra, melyre első vagy másod-
rendű ünnep nem esik. A püspököknek azonban szabad 
leend az e pontban érintett ünnepek eltörlésére vonatkozólag 
véleményeiket indokaikkal kifejteni, ha netán egy vagy más 
ünnepet megtartani óhajtanának. Az apostoli szentszék en-
gedélyével ennek folytán megszűnik a kötelezettség az el-
törlött ünnepek előestéin böjtölni, és a böjt, advent összes 
pénteki és szombati napjaira tétetik által. Mindamellett ő 
szentsége a lelkismeret érdekeinek és azok szükségeinek 
óhajtván eleget tenni, kik verejtékük árán eszik kenyerö-
ket, nem akarja mégis a szentek iránti tiszteletet megrövi-
diten : amiért is elrendeli, hogy nevezett szentek miséi és 
officiuma az eddigi napokon megtartassanak. 0 szentsége 
reményű, hogy Spanyolország istenfélő, ajtatos népe, élvén 
eme apostoli engedelemmel, mely 1868. év első napjától 
kezdve lép érvénybe, meg fogja kettőztetni buzgalmát a még 
kötelező ünnepek megtartásában. Kelt 1867. maj. 2. Patrizi 
bibornok a szertartatások egyesületének elnöke, Bartolini, 
titkár." 

Egynémely spanyol lapok állitása szerint eme pápai 
engedély Antonelli bibornok egy levele kiséretében érkezett ; 
ha ez igaz, ugy hiszszük, ezen irat is fog közöltetni. Egyéb-
iránt bármikép legyen is, a pápai engedély jelentősége szem-
beszökő. Amint egyrészről mutatja a szentszék kegyes en-
gedékenységét, másrészről bizonyos, hogy ő szentsége csak 
sajnálkozással szállitja alább az ünnepek számát ; hogy nyug-
tassa meg a lelkismereteket, és minden ürügytől foszsza meg 
szent hitünk ellenségeit, beleegyezett a kérelem teljesítésébe, 
de nem győzethetett meg arról, hogy az ünnepek száma túl-
ságosan nagy. Ismeretes, mivel töltetnek be az eltörlött 
ünnepek napjai. Végre is a munkás, kinek érdekét a politi-
kusok annyira hangoztatják, több napon át fog dolgozni, 
kevesebb napot szentelhet családi örömeinek, és lelke táplá-
lásának, evvel pedig nem leend gazdagabb, anyagi léte sem 
kedvezőbb. Korunk nemzetgazdászati tanai még a vasárnapi 
nyugalmat is meg akarnák szüntetni, de nem változtathatják 
meg az ember természetét : innét van, hogy habár a munkát 
megsokasítják is, mégis az anyagi jólétet a nagy tömegben 
nem igen emelhetik, hanem ezt inkább elerkölcstelenitik. 
Végre hiszszük, bogy az ötödik pontban a püspököknek 
adott szabadsággal többen élni fognak, és amint a jeles 
„Pensamiento" czimü lap óhajtja, a September havára eső 
igen népszerű Szűz Mária születési ünnepét, mely egészen 
nemzeti jelleget öltött, meg fogják tartani. 



VEVEY, aug. 25. Daczára azon türelmetlenségnek, 
melyet a szövetségi képviselők tanúsítottak, különösen a 
Jézus-társasága irányában, az egyház függetlenségének, és 
ezeknek ügye sincs elveszve. Mi svajcziak sokat birunk még 
a régi önkormányzatból és történelmi decentralisatióból, és 
ezért a katholikusok iránti jóindulatu helyi hatóságok meg-
hiúsíthatják a szövetség ellenséges terveit. Ezt a radica-
lismus érzi is, és jól tudja, és azért szeretné itten is a hatal-
mat központosítani. Követeink nagyobb része még most is 
táplálja a jezsuiták elleni régi ellenszenvet; de hála Istennek 
akadtak hatalmas, tudós, ékesen szóló védőik, úgyhogy el-
lenségeinek nem mondhatják, miszerint a védők csak a „kis 
szellemek" köréből kerülnek ki. Különösen Wuilleret urnák 
beszéde és hatalmas érvelése mély benyomást tett. Az alkot-
mány 50-ik czikkelyének fentartása mégis megszavaztatott, 
mely igy szól: „Jezsuiták szerzete, és a vele kapcsolatban 
levő társulatok nem fogadtathatnak be Helvetia bármily 
részeibe." Midőn a freiburgi és valiisi cantonok a radicalis 
közigazgatás nyűgét lerázták volt, egy pár atya a nevezett 
szerzetből ide jött. A szabadelvűek lármáztak, és Bernben 
fenyegették. A szövetségi kormány kérdést intézett a can-
tonhoz. Ez azt válaszolta, hogy a megtelepedettek svajczi 
születésűek, itt van családjuk, és hogy nem lehet akadá-
lyozni, hogy különváltan itt ne éljenek. Arra fognak ügyelni, 
hogy mint testület fenn ne állhassanak. Ez a magyarázat 
ugyan Bernben nem tetszett, de nem tehettek ellene. Az 
58-i czikkelyre vonatkozólag a bizottmány is ugy nyilat-
kozott, hogy ez a jezsuitákat, ha svajczi születésűek és pol-
gárok, nem akadályozza itt lakni, csak testületet alakita-
niok nem szabad. A püspökök tehát fogják küldhetni az 
egyeseket missiókra vagy alkalmazni tanszékre, stb. ott 
pedig, hol a cantoni tanács vagy helyi hatóságok kedveznek 
a catholicismusnak, a szájhősök minden lármái daczára majd 
gondoskodunk a nevezett § értelmezésében mennél kevesebb 
szigorral eljárni. 

AMERIKA, jun. végén. A dubugui „Herald" czimü 
lap washingtoni levelezője érdekes tudósítást közöl, melyben 
a catholicismus terjedését a világnak szerinte két legmű-
veltebb nemzete közt (Angolország és Amerika) constatálja, 
ennek okáról igy értekezik. „Mi abban a hitben voltunk, 
hogy a catholicismus a setét századoknak müve volt, és 
hogy az ujabb polgárosodás világosságát ki nem állhatja. A 
cultusszabadság, mint hittük, nem fér össze a katholikus 
bigotter iával, (!) és ime a legszabadabb, legműveltebb álla-
mokban legnagyobb haladásokat tesz. Mi ennek oka? ugy 
hiszem, nem csalatkozom, ha következőket lenni állítom. 

1-ör. Az 1844 - 45. években indított vallási üldözés és 
a katholikus templomoknak Philadelphiában történt felgyúj-
tása. Minden felgyújtott templom helyett száz más emelke-
dett ki a hamvakból. 

2-or. A kath. isteni tisztelet fénye, szertartásainak 
magasztossága, kitűnő és áhítatra ragadó zenéje. Az emberi 
természet mindezt szereti. A methodisták is már behozták 
imoláikba az orgonát. A washingtoni sz. Lajos temploma, 
mely a jezsuitáké, minden vasárnap látogattatik prot. csalá-
dok által, kik mértföldnyi távolságról is a legnagyobb hő-
ségben eljönnek. Egy év alatt a fele katholikussá lesz. Je-

gyezzük meg, miszerint a prot. lelkészek a forró idényt 
nyaralóikon töltik, és elhanyagolják kötelességeiket. 

3) Nagyszámú jótékony intézetek, neveldék, kórodák, 
árvaházak, szeretetnénikék, kik a jótékonyság cselekede-
teinek szentelik egész életöket minden földi jutalom nélkül. 

4-er. Néhány év óta több prot. uj felekezet a szószék-
ről politikát hirdetett, izgatott háborúra, melynek eredmé-
nye özvegyek és árvák szaporodása volt, kiknek jajkiáltá-
sai égbe hangzottak. A katholikus egyházban pedig csak 
Jézust, a felfeszitettet hirdették. 

BOLGrÁRORSZÁGr, aug. 14. A kath. egyház Bolgár-
honban, a már sokszor jelzett üldözések közepette is foly-
tatja nehéz működését. Konstantinápolyban ugyan a bolgárok 
is részesülnek ama türelemben, melylyel a porta viseltetni 
kényszerül minden hitfelekezetek irányában, mióta politi-
kája azt követeli, hogy az európai hatalmakkal jó viszony-
ban legyen. Hanem a tartományokban nincs igy, és a katho-
likusok nem részesülnek a megígért szabadságban. Habár a 
kath. bolgárok egyháza és szertartásuk elismerve van, a 
a basák mégsem akarják őket megkülönböztetni a szaka-
dár görög egyháztól, és a szakadárok joghatósága alá 
terelni iparkodnak. A keleti független sajtó ugyan többször 
kelt védelmökre, és igazságos panaszaikat felemlité, — de 
siker nélkül. A szakadár püspökök, mint tudjuk, a patriar-
chatus adósságait részben a bolgárok által is akarják fizet-
tetni, és e tekintetben a török tartományi hatóságok által 
támogattattak. Miután a szegény bolgároknak erőtetett 
hitehagyás vagy fizetés között lehetett választani csak, in-
kább az utóbbit választák sok helyen, és meghajoltak az 
erőszak előtt. Igy történt a monastiri kormánykerületben is. 
Egy faluban, mely Monastir városától nincs távol, midőn a 
pénzszedők török csendőrök kíséretében megjelentek, a nép 
épen az istenitiszteleten volt. Megizenték azért a pénzsze-
dőknek, hogy várjanak. 

CHINA. (Folyt.) 3. C h a n - T o n g helynöksége 1840-
ben alapíttatván, főt. Bésirre bízatott. Akkor mig csak 4000 
hivő volt, és ezek is annyira elszórva, hogy csak ritkán lá-
togattathattak meg ; ezenkívül szükséget szenvedvén, a 
tartománybeli felette kegyetlen bálványimádók által üldöz-
tettek. Sok helyütt az áldozár csak éjjel jelentkezhetett, a 
helynök is székhely nélkül bolyongott. Ezen nehézségek 
ellenére a hit terjedett és tiz év alatt a hivek száma meg-
kettőztetett, mert 1849-ben már 8000 volt. Lehet mondani, 
hogy Chan-Tongban az üldözés soha egészen meg nem 
szűnt, és a polgárháború még fokozta a bajokat. 1861-ben 
irta Castellazzó, az uj vicarius, hogy templomai feldulattak, 
hivei halálra vagy tömlöczre Ítéltettek, és két küldér eltünt-
anélkiil, hogy tudta volna, hová lettek ? Castellazzó lakhe-
lyét és a neveidét Zi-Nan-Fuba tette át, a tartomány fővá-
rosába, melynek falai a forradalmárok ellen némi biztosíté-
kot nyújtanak. 1864-ben a mandarinok tőle egy küldérnek 
az éjszaki részekbőli eltávolítását követelték, hol 1200 lel-
ket nyert Krisztusnak, azon ürügy alatt, hogy jelenléte 
zavart okoz, mozgalmat idézhet elö. Ugyanazon év vége 
felé a vicariatus, Cosi Illésre bizatott. Ez utóbbi 1865 jun. 
16-án irta, hogy tavaszszal Cse-Fuba utazott, a francziák-
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nak engedett kikötőbe, hol néhány kath. missiót kivánt. 10 
napi utazás után megérkezvén, igen jól fogadtatott, és 
Ígérte is, hogy a franczia és angol nyelvet értő missiona-
riust fog küldeni. 1865 végén neki ismét Pekingbe kelle 
menni, hogy a franczia követ közbenjárását kérje ki hivei 
számára, utólsó levele 1866. jan. 28-án kelt. Ekkor a ke-
resztények száma 10,751 a catechumenusoké 4,000 volt. 
Eretnekek itt nem találtatnak, habár a protestánsok bőven 
szórják a bibliát, és értekezéseket chinai nyelven. A bátor-
ság példái nem ritkák az üldözések között mcgedzett híve-
inknél. Cosi tudósít egy asszonyról, kit pogány férje hóna-
pokon át ütlegezett, hogy hithagyásra bírja ; mi nera sike-
rült. „Üss — mondá — de én keresztény maradok." Egy 
mandarin biztatta a férjet nyíltan, mondván, hogy meg is 
ölheti nejét ; végre az administrator kivitte, hogy az asszony 
felsőbb bíróság elé került, mire családjához, rokonaihoz me-
hetett. Van e kerületben 7 európai, 7 itt szül. áldozár, 19 
templom, 104 kápolna, 1 nevelde, 29 tanoda. A székhelyen 
még nincs templom, és főt. Cosi szobában mondja a sz.-mi-
sét, hol alig fér el 15 ember. 

4. I l u - P é h e l y n ö k s é g e . Hu-Pé és Hu-Nan 1838-
— 1856-ig egy helynök által kormányoztattak. Semmi sem 
szomorúbb eme missio állásánál, mely hosszú évek során át 
üldözés és polgárháború által pusztíttatott. Rizzolati vica-
rius, és segédpüspöke Novella 1848-ban elfogattak, és szám-
űzetvén, Hong-Kongba menekültek. Innét Rizzolati a hitter-
jesztő egyesület által Európába visszahivatott 1856-ban, 
mely évben eme vicariatus két helynökségre (Hu-Pé, és Hu-
Nan) osztatott. Hu-Pé főt. Spelta úrra bízatott. Jövő évben 
e főpap a szintén száműzetett növendékpapokkal missiójába 
érkezett, ele püspöksége rövid ideig tartott, mivel 1862. 
sept. 12-én meghalt. Utódja segédpüspöke Zanoli lőn. 
Alatta sok akadály daczára több uj ker. község alapíttatott-
A székhelyen 60 mêtrnyi hosszú és 10 mtr. szélességű tem-
plom építtetett lakháza tövében, melynek alapköve nagy 
ünnepélyességgel 1865 maj. 31-én tétetett le, sok európai 
katholikus és más vallásúak s a franczia consul jelenlétében. 
On-Tsang-Fuval szemben a kék folyó túlsó oldalán fekszik 
llan-Keu a birodalom egyik nagyobbszerü városa. Amióta 
kikötője idegeneknek nyitva áll, ker. szempontból nagy 
jelentőségűvé lett, és mintegy központi helyévé a küldérek-
nek, kiknek számára külön ház építtetett. A missio állását 
Zanoli következő levelei vázolják. 

„Han-Keu jun. 7. 1865. Minden oldalon terjed vallá-
sunk. Húsvét után Amirati atyát küldöttem Ilim-Koui-
Csuba, hol eddig keresztények nem voltak. Néhány nap 
múlván, irá nekem : több száz megtértem van, nem számít-
ván családjaikat, ezeknek, kik követendik példáikat, ha 
egypár benszülütt catechistám leend, számuk az ezeret meg 
fogja ütni." „Ou-Tsang-Fu jul. 29. Huang Tsu-Fu a kerület 
fővárosa, hol eddig csak 200 ker. család volt, most 500 van, 
és hiszszük, hogy számok növekedni fog az írástudók mes-
terkedéseinek daczára. Ezek az utóbbi napokban ujonmeg-
térteinket több ízben vádolták a törvényszékeknél, és a 
mandarin hajlandónak látszott elleneinknek kedvezni, sze-
rencsére a franczia consul közbenjötte lecsillapította a moz-
galmat. Az írástudók forradalmi merényletekről vádolták 

híveinket, és vallásunk ellen iratokat bocsátottak közre, azt 
hirdetvén, hogy meggyilkoljuk a csecsemőket, stb. Megtér-
teink hála Istennek állhatatosak. Hoang-Csu-Fu kerülete 
nagy reményekre jogosít fel bennünket, de szükséges, hogy 
szentegyházat, paplakot emeljünk, és áldozárt itt tarthas-
sunk. Még két más kerület is igényelne küldéreket, de az 
most kivihetlen. Több, a forradalmárok által lerontott épü-
letet is újra kellene felépítenünk, mivel papjaink lakás hiá-
nyában nedves helyeken kényszerülvén magokat meghúzni, 
egészségüket veszélyeztetik. Hoang-Ki-Hien és Ki-Chouci-
Hien közelében két uj ker. község és állomás alakult, több 
200 családdal, és nagy aratást reménylünk az ujon érkezett 
3 áldozár segélyével, kik az uton tanulták meg a chinai 
nyelvet. Van Hu-Pé-ban 16,063 keresztény 236 községben, 
14 európai, 14 belföldi pap, 36 kápolna, 1 nevelde, 1 árva-
ház, iskola 236 tanonczczal. 1865-ben kereszteltetett 321» 
húsvéti gyónás és áldozás volt 9399, bérmáltatott 749, es-
kettetett 130 pár, utólsó-kenet 226. 

5. H u-N a n helynöksége, az előbbitől a Kék folyó, és 
Thung-Thing tava által választatik el. A hung-kuangi vica-
riatus megosztása után, ennek előbbi provicariusa, Navarro, 
spanyol ferenezrendü lett megbízva Hu-Nan igazgatásával. 
Püspökké szenteltetett 1856-ban a hu-péi helynökpüspök 
által. Navarro az ő kerületét rosz helyzetben találta, pol-
gárháború, üldözés, fosztogatás napirenden voltak. Öt is fel-
adták, mint egy összeesküvésnek fejét, és ki menhelyet adott 
több európainak, fegyvereket rejteget házában és templo-
mában. Nov. 3-án (1858) elfogatott, és a mandarin a tem-
plomban ütötte fel bírói székét. Az első tien-tsini szerződés 
már az előtte való juniusi hóban megköttetett, és a vallás-
szabadságról szóló határozatát sokan ismerték, de a manda-
rin tagadta a békekötés lételét. A vizsgálat alatt egy ben-
szülött áldozár, Ló Joachim, magas születésű chinai, az 5-ik 
fokú érdemrend tulajdonosa, a nevezett szerződésnek egy 
elsőrendű mandarin által hitelesített másolatát hozta. A 
mandarin nem mervén most a püspököt halálra ítélni, de 
szabadságba sem akarván helyezni, száműzte ; mire Navarro 
dec. 16-án Cantonba indult. Ezen időben Kuang-Tong a 
forradalmárok hatalmában volt, az angolok legyilkoltattak, 
a többi európaiak fejei közhelyeken áruitattak, Navarro 
kiséröjét felszólitá, hogy e tartományon keresztül ne vigye, 
és pénzt Ígérvén a szegénynek; ezt meg is nyerte, 12 napot 
töltvén a lo csangi keresztényeknél, egy félreeső helyen 
megvonta magát, mig veszély nélkül ismét székhelyére vissza-
térhetett. A szerződések ellenére eme vicariatus csak 1865 
óta kezdett némi nyugalmat élvezni, templomokat, paplako-
kat emelni, de ezen béke is nagyon bizonytalan, miről Na-
varro (1865 febr. 2.) igy ír : 

„Y-Yang-Shien-ben a paplakot, és egy keresztény 
házát felgyújtották; vádat emeltem emiatt a tartományi 
főnöknél, és a franczia követ közbenjárására talán elégtételt 
nyerondek. A lefolyt évben vagy harminczan tértek meg. 
Kereszteltem egy öreg embert, a testőrség egykori tagját. 
1858-diki bebörtönöztetésem alkalmával, ő egyike volt ön-
zőimnek, és sok szolgálatot tett. Cantoni utamban kísérőül 
adatván, könyek között vált meg tőlem : „szeretem önt — 
mondám — és épen azért kívánom, hogy hagyja el a bálvá-



nyokat, és legyen keresztény, ha az örök életet és boldog-
ságot elérni óhajtja." Isten megadta neki e malasztot, és 
nemcsak neki, hanem nejének, menyjének és egy fiának, 
kik megkereszteltettek. Igy jutalmazza Isten a kíildéreknek 
tett szolgálatokat. Felháborodván az Írástudóknak ellenünk 
szórt rágalmain, egy fiatal pogány könyveinket megsze-
rezte és tanulmányozta, aki szintén megtért, és most papnö-
vendékeinket a chinai nyelvre tanitja. Heng-Csu-Fuban egy 
az élet nyomorai által megviselt ember a bonzok zárdájába 
akart lépni. Egy hivünk okkor neki inondá, hogy szive 
nyugalmát csak a keresztény hitben fogja találni : mire ez 
is tanulmányozta könyveinket, eközben megbetegedvén, 
kereszténynyé lett, és megkereszteltetvén, 3 nap múlván 
meghalt." 

Heng-Csu-Fu-ból a lyoni hitterjesztö egyesület elnöké-
hez Navarro 1866. febr. 16. következő levelet irt. „Mult dec. 
hóban Zai-Zungban ünnepélyesen szenteltem templomot, 
'23-án Je József szerpapot áldozárrá szenteltem a hivek nagy 
örömére, kik ily szertartást még nem láttak-; végre karácsony 
napján az éjféli misét nagy pompával tartottam. A pogányok 
is részt akartak venni az ünnepélyen. Rokonszenvüknek 
állandó jelét adni óhajtván, három táblácskát készítettek, 
arany betűkkel vésvén ezekbe jó érzelmeik kifejezését. 
Kérdezték tőlem, mikor adhatnák át ? amire én erre dec. 
26-át tűztem ki. E napon délután két órakor érkeztek meg 
lcörmenetileg. Elől két lámpát vittek rúdon, azután terebé-
lyes esernyő, dobosok, és zenészek, azután az ajándék vivői, 
és adói száznál többen, méltóságteljes lépésekkel ünnepi öl-
tözetben. A zenészek az ő hangszereiket egész erővel fújták, 
azt hívén, mennél nagyobb zajt ütnek, annál jobban meg-
tisztelnek minket. Keresztényeink ezalatt petárdákat lőttek, 
én pedig növendékeimmel a templom előtt fogadtam őket. 
Ok és gyermekeik a földre borulván, tisztelegtek. Átadván 
ajándékaikat, én ebédre hivtam őket, mi annyira megörven-
dezteté őket, hogy sokan könyveinket kérték, megismerni 
óhajtván sz. hitünket. Az uj templomnak három hajója van, 
az ívek oszlopokon nyugszanak, a szentély fölött kúp emel-
kedik, az oltár márványból készült. Készítője Donzó Özséb 
művész, aki festménynyel is diszité az egyházat, mely az 
Atyaistent felhők között, az angyaloktól környezve, ábrá-
zolja. Ezen képet a pogányok is bámulják, kik eddig csak 
szörnyű bálványaikat ismerék. A templom mellett van a 
papnevelde biztos és csendes helyen, s távol az úttól. A kör-
nyékbeli pogányok jóindulatunk irányunkban. A templomot 
és neveidét Capezutto Pascal atya építette. Ezen szerzetes 
sokat fáradozott, mig a művészeket ily munkára kiképezte. 
A templomot sok idegen utas látogatja. Zai-Zungi híveink 
sokat segítettek pénzzel és munkával. Most még tanodára 
volna szükségünk, de erre jelenleg pénzünk nincsen. 1865. 
april havában nagy megpróbáltatáson mentünk keresztül. Há-
rom prot. igehirdető érkezett Amerikából épen az általános 
vizsgák idején. A tanulók száma felrúgott tizezerre. Amint az 
idegenek, kik európai módra öltözködtek, a városba léptek; 

nagy zaj támadt. Ezek megijedve a főnök hivatalához jöt-
tek, kinek ajánlatára a hajóra tértek vissza. De oda is el-
jöttek a zavargó tanulók, mindenféle tárgyakat erőszakol-
ván ki, a többek közt egy útlevelet is. A hajó a főnök aján-
latára felszedte a horgonyt és távozott. Ellenségeink nekünk 

ártani óhajtván, ez alkalmat felhasználták. Más nap reggel 
több helyen borzasztó iratok ragasztattak a falakra, mely-
ben a nép felhívatott templomunk, és házaink lerontására. 
Én egy példányt a főnökhöz vittem, és elövigyázatból a temp-
lomi szereket biztos helyre tétettem, egy időre egy falusi 
községembe távozván, úgyis óhajtván, ott a szentolajat szen-
telni, székhelyem őrizetére pedig két chinai születésű áldo-
zárt hagytam. A főnök intelmei daczára is három napig dü-
höngtek a templomban és lakomban, törvén, zúzván, amit 
lehetett, végre a taho-tai egy edictuma véget vetett a zava-
roknak. Miután minden öt évben háromszor tartatnak ily 
közvizsgák a artományi fővárosban, irtam a franczia követ-
nek, hogy jövőre nézve eszközöljön elővigyázati rendszabá-
lyokat. Ezen zivatar óta békében vagyunk, Iíeng-Csu-Fu 
mandarinjai elég jó szándékkal vannak irányunkban. Ez-
évben minden községeimet meglát ogattam. Sian-Tamban u j 
község alakult, a lei-yangi évről évre gyarapodik, utóbbi 
helyre Pan Tamás áldozárt rendeltem. Chang-Te-Fuban egy 
bonz tért meg, és keresztelése után maga is igehirdetővé lőn. 
Az y-yang-shieni felgyújtott házért nem kaptunk még kár-
pótlást, a küldér egy bárkát bérelt, és ezen mozgó lakhely-
ből indult ki ténykedésére. 1866. jul. 24-én ugyanaz követ-
kező részleteket közli : Hu-Nauban most is békét élvezünk, 
az előbbi üldözések főelőmozditója a pogányok gyűlöletét 
vonta magára, és igazolás végett Pekinkbe volt kénytelen 
menni, és igy egy dühös ellenségtől szabadultunk meg, mi 
reményre jogosit, hogy a legközelebbi vizsgák alkalmával 
nem leend semmi bajunk, mert ö izgatta a tanulókat. Mióta 
Zui Zuugban templom és állomásunk van, a pogányok gyak-
ran látogatnak, és mi szívesen látjuk őkot. Házunk catechu-
menatus lett. Látogatóink hazatérvén, jól nyilatkoznak val-
lásunkról, és az előítéleteket oszlatják, megezáfolvánaz írás-
tudók által koholt rágalmakat. Vicariatusunk 2207 keresz-
tényt, 43 catechumenust, 3 európai, 11 benszülött áldozárt, 
4 templomot, 5 kápolnát, 1 neveidét, 4 tanodát számit. 1865. 
év folytán 46 keresztelés (felnőttek) és 1294 húsvéti áldo-
zás volt. 

6. H o n g - K o n g apostoli praefecturája és íigyvivő-
sége. Hong-Kong szigete, mióta 1842-ben Angliának adatott 
át, jelentékeny központtá lett. Miután Anglia birtokba vette 
a szigetet, a szentszék itt azonnal ap. főnökséget alapított a 
hitterjesztő egyesület sz. ferenezrendü olasz áldozárainak 
igazgatása alatt. A helynökségek olasz ügynöksége a főnök-
séggel egyesittetvén, Macaoból ide tétetett át. Az angol kor-
mány a szükséges telkeket megadta, mire egy szép templom 
ezer emberre, és lakház építtetett. Hong-Kong népsége 
angolokból, irhoniakból, portugallok és dunaiakból áll. Van 
3000 kath., 8 europ. két belf. küldér, 1 kis seminarium, 1 fő-
tanoda, 4 árvaház. Az 1859-ben leégett Victoria templom 
újra épült. A szigeten öt kápolna van. Olaszhonból ide jött 
szerzetesnek leánykák nevelésével foglalkoznak. 

VEGYESEK. 
Jul. 6-án sz. Péter centenáriumának emlékére adatott 

elő tisztelendő Liszt Ferencz által készitett „Krisztus" czimü 
oratorium. A jeles hangász a szentírásból, s az egyházi ős 
zene szelleméből meritelte dall,imáit, bebizonyítván, hogy 
mig más téren a zenében nagyszerűt, az egyházi zene terén ki-
mondhatatlant lehet kiállítani, ha oly lángész tanulmányozza 
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eme összhangzatok mélyeit, terjedelmeit, magasságait mint 
Liszt Ferencz. Liszt hanyatlani, neve pusztában elhangzani 
készült, s a lángész csak most találta fel az eszmény kime-
rithetlen forrásait, hogy igazán, örökké nagy legyen és ma-
radjon. Liszt, a szakértők Ítélete szerint, mindig halad, min-
dig tökéletesedik. Az oratoriumon 130 zenész és énekes 
működött. 

A toscanai lapok külön albumot adtak a szentatyának, 
melynek sokat jelentő fölirata ez : „Pio IX. P. M. — Parenti 
christianorum optimo providentissimo — magistro catholicae 
veritatis falli nescio — cujus sapientia et nutu — sacra so-
lemnia Petri apostolorum principis — splendidioie pompa 
Romae aguntur — an. MDCCC ex quo martyrio coronatus 
est — sacerdotes Itali — urbem singulis ex provinciis instin-
ctu religionis accedentes — u t festum concelebrent — ipsum-
que venerentur Petri successorem — magno sacrorum anti-
stitum coetu — incredibili civium et advenarum frequentia 
circumdatum — gaudio perfusi laetitiaque gestientes — ob 
tantum cath. fidei triumphum — quem nulla umquam vidit 
aetas — libenter merito gratulantur — et suum quisque 
episcoporum exempla secuti — summo sacrorum principi — 
Studium observantiam — fidem suam numquam defuturam 
spondent, — seseque iisdem ducibus — pro ecclesiae doctrina 
juribus libertate — non minis territos non illecebris adlectos 
— ad vitae usque exitum fortitur dimicaturos profitentur — 
quod ut praestent — supernae virtutis auspicem — apostoli-
cam bencdictionem — humili et ardenti animo implorant." 

A laterani sz. János főbasilika homlokzatán az ünnepek 
alatt eme fölirás diszlett : „Magni sacrorum antistites — 
Petro per Pium IX. loquenti — frequenter hue—accersiti unde 
sacerdotalis unitas — et salus pendet Ecclesiae — macti ani-
mo estote — fidei et morum vindice3 — vestra in Vaticano 
frequentia—impios perturbât — infernos pofligat phalanges." 

Szűz Mária szent szivéről nevezett társulat 1836 ban 
alapíttatott, s mult évben, az egyleti hivatalos kimutatás 
szerint, volt 15,816 plébániai egylet, és pedig némelyiknek 
100,000 tagja, úgyhogy már 1860-ban a szent szívről való 
társulat 24 millió tagot számitott. Az anyatársulatba Paris-
ban évenkint 10,000 uj tag jelentetik be; a templom, Notre-
Dame-des-victoires, ahol a társulat keletkezett, évenkint 3 
millió ajtatoskodót lát a tagokból ; naponta pedig 7—8 eze-
ret. A társulat a bűnösök és eretnekek megtéritéseért imád-
kozik átalában ; de bejelentésre, az imádság egyes bűnösért 
is intéztetik az Istenhez. 1863-ban 992,968 ily egyes beje-
lentés, illetőleg kérelem intéztetett az anyatársulathoz ; 
1864-ben 1,060,261, — 1865-ben 1,190,654, — 1866-ban 
1,356,608 kérelem. A templomban fogadalomból naponta 600 
gyertyácska égettetik el, néha 3000; a templomban van 
közel 5000 ezüst sziv, fogadalomból, ajándékozva és fel-
függesztve. 

Berlinben, kivált Voigtland külvárosában élnek öreg 
asszonyok, kiket a köznép Engelsmacherin néven szokott 
nevezni. Ez öreg nők ápolásra veszik át a törvénytelen anyák 
kisdedeit, akik leghamarább azt akarják hallani, hogy a 
kisded meghalt. Emiatt neveztetnek a fent idézett neveu. A 
szándékos rosz élelmezés, máktej, tisztátlanság stb. néhány 
hét alatt megöli a kisdedet, anélkül, hogy a törvény közbe-
léphetne. 

Victoria királyné sajátkezüleg irt levélben kérte III. 
Napoléon császárt, hogy az angoloknak semmi kitüntetést 
ne adjon. Ez az oka, hogy a becsületrend szalagosai között 
egy angol sem fordul elö. A veres szalag a gomblyukban 
nem tetszik az angoloknak, mert ők ezt a francziánál oly 

elmaradhatatlannak tekintik, mint a töröknél a fezt. Man-
delsohn 1834-ben, látván mennyi veres gomblyuk van Pa-
risban, valahányszor valami ünnepély tartatik, tréfául mondá : 
a franczia kamarákhoz eme törvényjavaslatot adnám be: 1) 
minden francziának egy vörös gomblyukat kell viselni; 2) 
e kitüntetéstől csak azok mentetnek fel, akik valami vitéz-
tett, vagy a hazának adott nagy szolgálat által kitűnnek. 
— Az érmek kiosztásánál Rouher minister megszólít egy 
kiállítót, aki burnót szelenczét kapott apró gyémántokkal 
ékesítve, nagyra becsüli-e ez ajándékot? Az illető válaszolt, 
hogy többre becsülné, ha egy nagy gyémántot kapott volna 
apró burnótszelenczékkel körülékesitve. 

Párisban az uj, és óriás nagyságú, mert az egész vá-
rosnak szolgáló temetőre vasúton fognak vitetni a halottak. 
A menet husz perczig fog tartani. A család köteles lesz a 
halottat az indóházba hozatni. A koporsó külön vaggonban 
lesz, elől hátul a rokonok és vendégek. A menet-ár, mint te-
metési költség igen kicsiny lesz, úgyis a vasút a város tu-
lajdona. A temetőben fedett helyre tétetik a koporsó, s a val-
lásos felekezetek szerint más és más fedél alá, innen a ro-
konok viszik a sírgödörhez. — Párisban tehát a vallássza-
badság abban van, hogy minden vallásfelekezet külön te-
messe halottait ; Pesten abban van a vallásszabadság, hogy 
a halottak együvé temettessenek. Parisban szerzetesek lak-
nak a temetőben ; a pesti tanácsnak 1861-ben Rottenbiller 
alatt első teendője volt, a szerzeteseket a temetőből elűzni, 
mert a pesti temető egyszersmind kálvinista temető is. A sza-
badság tehát abban van, hogy a kálvinisták kedvéért a kath. 
cultus ne gyakoroltassék ; ez volt egykor a szabadságos 
polgármester szabadsági elmélete. 

Azon emlékpénz, melyet a szentatya a jun. 26-án tar-
tott nyilvános consistoriumban a püspököknek kiosztott, 
egyik oldalán a két apostol ábráját mutatja, amint sz. Péter 
a felfordított keresztre, sz. Pál pedig egyenes kardra tá-
maszkodik ; alattok olvasható: „Isti sunt triumphatores," 
körül pedig : „Princeps apostolorum, doctor gentium." Má-
sik felén az emlékpénznek eme fölírat olvasható : „Pio IX. 
— pontifice maximo — III. kai. jul. an. Chr. MDCCCLXVlI 
— saecularia solemnia in urbe acta — ob triumphalis memó-
riám diei — qui Petrum apostolorum principem — et Pau-
lum doctorem orbis terrarum — victores coelo intulit — 
dominaeque gentium Romae — nomen et gloriam adseruit 
— matris et magistrae — omnium populorum." 

Kegyes adakozás. 

Szombathelyi püspöki megyéből, a szent-atya részére a tótsági 
esperestségi, plébános és káplán uraktól : 
Hiill Ferencz, esperes s plébános egy ilb. 2 ftos ezüstben. 
Veren István, pertócsai pleb egy db. 10 frk arany. 
Horváth József, martyánczi pleb 2 ft. osztr. érf, 
Térdessy Márk, tissinai pleb . 2 „ „ „ 
Siftár József, felsö-Iendvai pleb 2 „ „ „ 
Borovnyák József, hidegkúti pleb 2 „ „ „ 
Ratkovics Vendel, vislendvai pleb 1 „ „ „ 
Schavnicsár István, felső-petróczi pleb. . . 1 „ „ „ 
Schversich József, muraszombati káplán . . 1 „ „ „ 
Fodor Károly, tissinai káplán 1 „ „ „ 
Vugrincsics Boldizsár, felső-lendvai káplán . 1 „ „ „ 
Bagási József, tissinai káplán 1 „ „ „ 

Összesen : 1 db 2 ftos ezüstben. 
1 db 10 frk ar.-ban 

« 
és 14 fr. osztr. értb. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdono3 PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, September 14-én. 2 2 . II. Félév. 1867. 

TARTALOM : B. Eötvös József ur átirata a katholi-
kus egyház autonomiája erdekében. — Egyházi tudósítások. 
— Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

B. Eötvös József 
magyar kir. minister ur átirata Magyarország her-
czeg-primásához, a magy. katholikus egyház auto-

nomiája érdekében. 

Főméltóságu herczeg-primás, érsek ur ! 
Az erdélyi püspöki megyéhez tartozó ország-

gyűlési képviseló'k mult hó végével az ./• alatt má-
solatban ide zárt levélben arra szólitottak fel, hogy 
az erdélyi romai katholikus státus gyűlésének 1866. 
jan. 10-ki feliratát tárgyalás alá vévén, az erdélyi 
katholikusoknak abban kifejtett törvényes kíván-
ságuknak teljesülését ő apostoli kir. Felségénél mi-
előbb kieszközöljem, s egyszersmind az erdélyi püs-
pök ő nmltóságát oda utasitsam, hogy az erdélyi 
romai katholikus státusnak 1866. jan. 10-kén Ko-
lozsvárott tartott gyűléséről vezetett jegyzőkönyv, 
(melyet .//' alatt szintén ide zárok) 4-dik pontjához 
képest, a tavaly elmulasztott státusgyülést haladék-
talan hivja be. 

Miután az erdélyi katholikusoknak ő felségé-
hez terjesztett kérései Erdélyország régiebb törvé-
nyein, jelesen az „Approbata constitutio" I. R. I. 
czime és III. artikulusán alapszanak, s oly jogok 
gyakorlati visszaállítását sürgetik, melyeket Er-
délyország katholikusai századokon át gyakoroltak, 
s miután a kath. egyháznak autonomiája, a kath. 
világiaknak egyházi és iskolai ügyekre kivánt be-
folyása által sem az államnak főfelügyelési joga, 
sem a püspökök törvényes hatósága nem veszélyez-
tetik, annálinkább kötelesnek érzem magamat az 
emiitett kérelem támogatására, mennyivel inkább 
meg vagyok győződve, hogy semmi az erdélyi ka-
tholikus egyház állását inkább nem biztosithatná, 
mint épen oly szervezet, minőt Erdélyország katho-
likusai egyházuknak adni kivánnak. 

De midőn ezt teszem s ő Felségének az erdélyi 

kath. egyház régi autonómiájának ezen egyház hi-
vei által kért helyreállítását ajánlani kötelességem-
nek tartom, nem mellőzheti figyelmemet, hogy Ma-
gyarország katholikusai részéről is már több izben 
ugyanazon óhajtások fejeztettek ki, hogy mind az 
egyháznak autonómiájára, miud a világiaknak egy-
házi és iskolai ügyekre kivánt befolyása azok által 
követeltetik leghangosabban, kiknek vallásos buz-
gósága iránt senkinek kétsége nem lehet. 

Nemcsak, mert az erdélyi püspöki megye a 
magyar kath. egyháznak egy tagját képezi és most 
is a kalocsai érsekség metropolitájához tartozik, 
hanem azon szoros összeköttetésnél fogva is, melybe 
Erdély Magyarországgal politikai és közigazgatási 
tekintetben lépett, alig képzelhető, hogy a kath. 
egyház az állam irányában Erdélyben nagyobb 
autonómiával birjon, mint Magyarországban, s hogy 
ezen tartomány katholikusai iskolai s egyházi 
ügyekben [oly befolyást gyakoroljanak, mely azon 
katholikusoktól,. kik a Királyhágón innen laknak, 
megtagadtatik. 

Az Erdély és Magyarország közt létrejött unió 
egységet, vagy legalább a lehetőségig hasonlóságot 
tételez fel az egész közigazgatásban s igy azon egy-
ház kormányzatának rendszerében is annál inkább, 
miután meggyőződésem szerint azon okok, melyek 
az egyháznak autonómiáját és a világiaknak egy-
házi és iskolai ügyekbeni részvétét Erdélyben kí-
vánatossá teszik, épen ugy léteznek Magyarorszá-
gon is. 

Igaz, diogy mig a katholikusok Erdélyben a 
lakosoknak kisebbségét képezik, mi e vallás hivei 
Magyarországban többségben vagyunk, s hogy 
ezért az egyház erős organisatiója s minden hiveinek 
közreműködése nálunk arra, hogy egyházunk az 
elnyomás ellen biztosittassék, nem látszik oly szük-
ségesnek. Ha azonban egyházunk helyzetét elfo-
gultság nélkül tekintjük, be kell vallanunk, hogy 
daczára követői számának, a nagy vagyonnak, 
melylyel bir, a fénynek, mely azt környezi, s a ki-
terjedt politikai befolyásnak, melyet az egyház fér-
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fiainak törvényeink biztosítottak, a kath. egyház-
nak állása Magyarországban sem mondható kielé-
gítőnek. 

Tagadhatatlan tény, hogy azon közszellem, 
mely más hitfelekezetek hivei között létezik, a ka-
tholikusok közt fel nem található ; tény, hogy főkép 
mi a népnevelést illeti, mi katholikusok, ámbár az e 
czélra fordítható alapjaink sokkal nagyobbak, az 
evangélikusoknál hátrább állunk. Tény végre, hogy 
a közönyösség, mely fájdalom, ujabb időben minden 
vallásfelekezeteknél mutatkozik, sehol nem található 
oly átalánosan, mint épen a katholikusok körében ; 
és ha mindezeknek okát keressük, azt csak az egy-
háznak azon szervezetében találjuk, mely szerint a 
katholikus világiak, az egyházi és iskolai dolgokra 

, minden befolyásból kizáratván, reg megszokták 
minden, az egyházat vagy iskolát illető ügyeket 
olyanoknak tekinteni, melyekhez semmi közük 
sincs. 

Teljes meggyőződésem, hogy az 1848. XX-ik 
t. czikk, mely minden keresztény vallásfelekezetek 
között a teljes egyenlőség elvét állította fel, a kath. 
egyháznak érdekeit nemcsak nem veszélyezteti, sőt 
azoknak több garantiákat. nyújt, mint azok a kor-
mánynak pártolásában elébb találhattak. 

A befolyás, melyet a kath. egyház az emberek 
kedélyére s általa minden társadalmi viszonyokra 
gyakorol, nem az egyháznak privilegiált állásától 
függ. Sőt a történet tapasztalásai épen az ellenkezőt 
bizonyítják, az egyház befolyásának sülyedését mu-
tatva ott, hol az a világi hatalom által leginkább 
pártoltatott, mint például Francziaországban a for-
radalom előtt; — emelkedését és terjedését ott, hol 
a kath. egyház a világi kormánynak semmi pártfo-
gására nem számolhatott, sőt a világi hatalom által 
pártolt ellenséges felekezettel versenyezni kénytele-
nittetett, mint például Irlandban, sőt még Angliá-
ban is. 

Hogy befolyása biztosittassék egyházunknak, 
csak szabadságra van szüksége, s minthogy az 
1848. XX. t,-czikknek, mely minden vallásfelekeze-
tek egyenlőségét kimondja, hazánkban más értelme 
nem lehet, mint az, hogy a kath. egyház az autonó-
miának azon mértékével ruháztassék fel, melyet az 
ország evangelikus egyházai élveznek ; én a tör-
vényt mint előbb mondám, a kath. egyház érdekeire 
nézve, nemcsak nem tartom veszélyesnek, sőt az 
egyedüli kedvezésnek tartom azt, melyet az egyház 
az államtól igényelhet. 

De hogy ezen szabadság, melynek biztosítása 

Francziaországban s Europa csaknem minden al-
kotmányos államaiban a buzgóbb katholikusoknak 
főtörekvését képezi, egyházunkra nézve gyümölcsö-
zővé váljék, hogy az ne puszta szó és írott malaszt 
maradjon, hanem az egyháznak érdekeit valóban 
biztosítsa, szükség, hogy maga ezen szabadság min-
den megtámadások ellen biztosittassék, és ez csak 
ugy lehetséges, ha az nem az egyházi rendnek adott 
kiváltság-, hanem az ország kath. polgárai közös 
jogának tekintetik. 

Távol legyen tőlem, hogy azon ellenszenvnek, 
mely hazánkban az egyházi rend ellen állítólag lé-
tezik, nagy fontosságot tulajdonítsak. Tagadhatat-
lan, hogy azon anticlerikalis szellem, mely Europa 
más országaiban ujabb időben uralkodóvá vált, nem 
maradt hatás nélkül hazánkra sem. Bármily igaz-
ságtalanok legyenek a vádak, melyek az egyházi 
rend ellen emeltetnek, vannak egyesek, kik ily vá-
dakat emelnek, s vannak sokan, kik egyéneknek 
hibáit az egész rendnek róva fel az ily vádakat ké-
szen elhiszik és örömmel terjesztik. 

De ha egy részről tagadhatatlan, hogy az el-
lenszenvnek ezen nyomai, melyek egyházi rendünk 
ellen mutatkoznak, nem annyira más felekezetűek 
mint inkább a katholikusok körében kereshetők, 
bizonyos az is, hogy az országnak nagy többsége 
örömmel ismeri el, mikint egyházi férfiaira, akár 
azok hazafiúi érdemeit, akár polgári erényeit tekint-
sük, büszke lehet. Talán nincs Európában ország, 
melyben az egyházi-rend iránt a jelen pillanatban 
kevesebb szenvedélyesség mutatkoznék a világiak 
között, mint hazánkban; és ámbár clerusunk, mind 
politikai, mind birtokviszonyaira nézve, előbbi állá-
sát megtartotta, mégis kevesen vannak, kik ennek 
jogszerűségét kétségbe vonván, tagadnák, hogy en-
nek fentartása az ország érdekében fekszik. 

De ha az egyházi-rend ellen hazánkban keve-
sebb szenvedélyességet találunk mint Europa bár-
mely országában, tagadhatatlan az is, hogy csaknem 
minden egyházi érdekekre nézve a legnagyobb kö-
zönyösséget tapasztaljuk, s minthogy ez kizárólag 
csak a katholikusok között található s igy nem a 
nemzet jellemének következése, e közönyösségnek 
egyedüli okát csak egyházunknak azon szervezeté-
ben kereshetjük, mely szerint minden, mi az egyház 
érdekeivel összeköttetésben áll, a katholikus hivek 
befolyásától átvétetett. 

Miután egyházunk dús birtokokkal ellátva, 
hiveinek áldozatkészségét arra, hogy fennálljon, 
sokkal kisebb mérvben veszi igénybe, miután ezek 



az egyház vagyonának kezelésére semmi befolyást nem 
gyakorolhatnak; miután az iskola, mely minden más keresz-
tény felekezeteknél azon legfontosabb közös ügynek tekin-
tetik, mely minden családapát egyházához köt, nálunk mint 
az egyházférfiaknak sajátja tekintetik, melyre a nevelésnél 
leginkább érdekelt szüléknek legkisebb befolyás sem en-
gedtetett : bámulhatjuk-e, ha a kath. hivek azt, mire semmi 
befolyást nem gyakorolhatnak, végre olyannak tekintik, mi 
őket nem érdekli. 

A katholikusok kevesebbet talán, mint más felekeze-
lek, de áldozatokat hoznak iskoláik fentartására, amennyi-
ben az iskolaházak felépítésére, a tanítók fentartására az 
állam által köteleztetnek. De minthogy azon áldozatok, nem 
mint más felekezeteknél, szabad elhatározásuk következése, 
hanem az állam parancsa által rovatnak rájok, ezen kötelék 
helyett, mely azt az egyházhoz köti, inkább csak tehernek 
tekintetnek, melyek annál kedvetlenebbül viseltetnek, minél 
szükségtelenebbnek tartatnak, az egyháznak elhiresztelt 
dúsgazdagsága, a legtöbbeknek hibás felfogása szerint, bő-
ven megfelelvén mindazon szükségeknek, melyek más val-
lásfelekezeteknél a hivek áldozatkész buzgósága által pótol-
tatnak, és tagadhatatlan, hogy ezen állapot, valamint a ka-
tholikusok legfontosabb érdekeire nézve már jelenleg is 
káros hefolyást gyakorol, ugy egész egyházunknak állását 
a jövőben veszélyezteti. Az elsőt bizonyítja a népnevelés 
körében tapasztalt hátramaradásunk, melyet, bár mennyire 
fájdalmas, el kell ismernünk, mi annyival sajnosabb, mint-
hogy e hátramaradás egyedül az egyházférfiaknak rovatik 
fel bünül, kik a népoktatást kizárólag befolyásuk alatt 
tartják. 

A másodikra nézve senki, ki Europa jelen helyzetét 
figyelemmel tekinti, a nyugalmat, melyet élvezünk, biztosí-
tottnak nem tekintheti ; és minthogy semmi politikai moz-
galom korunkban az egyházat érintetlenül nem hagyhatja, 
főkép oly országban, hol ezen egyház politikai befolyással 
és nagy birtokkal bir, hazánkban is a katholikus egyházra 
később vagy előbb küzdelmek várnak, melyek között állá-
sát csak ugy tarthatja fel, ha minden hiveinek lelkesült 
támogatására számithat és ezek egyházuknak függetlensé-
gében saját szabadságukat, birtokában saját vagyonukat, 
befolyásában saját befolyásukat látják. 

Miután a keresztényellenes elvek, melyek Europa több 
országaiban naponta inkább terjednek, hazánkban eddig 
csak csekély befolyást gyakorolnak, miután a clerusnak 
hazafias állása 48 óta ezen rendet a nemzettel szorosan ösz-
szeforrasztotta és az egyház függetlenségének eszméje három 
millió protestánsban buzgó védelmezőkre számolhat, a kath. 
egyháznak helyzete hazánkban kedvezőbb, mint bármely 
országban. 

Egyházunk egész kiterjedésben birja mindazon eszkö-
zöket, melyek arra szükségesek, hogy megtámadás esetében 
állását megtarthassa; de szükség, hogy az eszközöket fel-
használja, hogy azon térre lépjen, melyen a védelem siker-
rel lehetséges, és valamint az csak az egyháznak autonó-
miája által lehetséges, ugy nem vonhatja senki kétségbe, 
hogy ezen autonómiának mértéke az egyháznak szabad-
sága, mely a vallásos szellem kifejlesztésének feltétele, szá-
zadunkban azon befolyástól függ, melyet az egyház fonto-

sabb érdekeinek igazgatására hiveinek engedett, miután 
azon mértékben, melyben ily befolyás engedtetett, csökken 
mindazon okoknak fontossága, melyek az államnak egyházi 
ügyekre s az iskolára követelt túlnyomó befolyása mellett 
felhozatnak, s melyeknek alapja nem más, mint azon nézet, 
hogy az állam nagyfontosságú érdekeit, főleg a népnevelést 
kizárólag az egyházi rendre, azaz egy elzárt s az államtól 
független osztályra nem bizhatja. 

Vallásunk elvei szerint a világiaknak befolyása nem 
terjedhet a tisztán egyházi dolgokra, s kétségen kivül az 
ország katholikus hivei nem követelik s nem követelhetik, 
hogy akár a dogmák, akár az egyházi disciplina tárgyaiban 
ugy határozzanak, mint azt más keresztény felekezetek 
hivei teszik. De hogy ezen tárgyak közé sem az egyházi 
vagyon, sem a népnevelésnek ügye nem tartozik, azt senki 
sem fogja kétségbe vonni, és ha elvonatkozva a kath. egy-
ház átalános elveitől, más országok példájától, csak a ma-
gyar egyház által e részben követett elveket tekintjük is : 
tényeket hozhatunk fel, melyből világos, hogy egyházunk 
világi hiveinek befolyását elvben soha nem ellenezte. Bizo-
nyítja ezt azon állapot, mely Erdélyországban a mult század 
középéig e részben létezett, melyre az erdélyi püspöki me-
gye hivei kérelmökben hivatkoznak ; bizonyitja azon befo-
lyás, melyet a kath. világiak minden szabad királyi váro-
sokban gyakoroltak; bizonyitják azon jogok, melyeket az 
egyház minden, a patronatusi joggal felruházott egyéneknek 
engedett ; bizonyitják végre azon az 1847/48-ban Pozsony-
ban tartott püspöki értekezletek, melyek az egyházban mu-
tatkozó bajok felismeréséből indulva ki, azok egy részének 
orvoslását szintén csak abban keresték, hogy a kath. világi-
aknak az iskolára e's az egyháznak nem tisztán vallási 
ügyeire nagyobb befolyás engedtessék. 

Tagadhatlan, hogy ezen értekezletre az akkor europa-
szerte uralkodó felgerjedés adott alkalmat, hogy annak ha-
tározataira a forradalmi hangulat befolyással lehetett, mely 
egyházunk férfiait inté, hogy az egyház érdekeinek védel-
mére támaszukat hiveik összességében keressék ; de ép ez 
értekezletnek csekély eredménye, a nehézségek, melyek 
egyházunk főnökeinek ildomos határozataik életbeléptetését 
lehetlenné tevék, komolyan intenek, hogy ily reformok ke-
resztülvitele felgerjedett pillanatban nem lehetséges, s igy 
csak akkor kisértethető meg sikerrel, midőn az ügy nyuga-
lommal történhetik. 

Uj institutiónak, hogy az megerösödhessék, támoga-
tásra van szüksége ; támaszul csak az szolgálhat, mi már 
régebben fennáll s idővel megerősödött, s igy miután Eu-
ropa jelen politikai helyzetét tekintve, mélyen meg vagyok 
győződve arról, hogy egyházunk érdekeinek ily támaszra 
szüksége lesz : épen a jelen pillanatot tartom arra alkalmas-
nak, hogy annak felépítéséről gondoskodjunk. 

Talán hosszabban szóltam e tárgyról, mint kellett 
volna, hisz herczegséged, ki egyházunk helyzetét nálamnál 
jobban ismeri, tekintélye emelésének s érdekei biztosításá-
nak szentelte életét, tudja mindazt, mit én e tárgyról mond-
hatnék. A buzgóság, melylyel mint egyházunk egyszerű 
hive, annak érdekeit szivemen viselem, szolgáljon mentsége-
mül, ha olyanokat mondtam el, mikre nézve herczegséged-
nek tanácsaimra szüksége nincs. 

21* 
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De miután erős meggyőződésem, hogy azon közönyös-
ség, mely hazánk katholikusai között létezik, csak az álta-
lam említett uton szüntettethetik meg, s miután csak az 
által szüntettethetik meg azon alárendeltség is, melyben az 
ország katholikus többsége iskolai, sőt politikai tekintetben 
az evangelikus kisebbség irányában áll ; tekintetbe véve 
végre azon szoros összeköttetést, melyben a katholikus egy-
háznak állása hazánk, sőt a birodalom legfontosabb érdekei-
vel áll ; kötelességemnek tartottam, herczegséged előtt nyíl-
tan kimondani nézeteimet azon eszközök iránt, melyektől 
egyházunk állása s jövője, meggyőződésem szerint, e hazá-
ban függ. 

Herczegséged, kit az isteni gondviselés a magyar egy-
háznak élére állított, s kinek hivatása, hogy azon sebeket 
orvosolja, melyeket az utólsó 18 év a magyar egyház egysé-
gében ejtett, legjobban fogja megítélni azon utakat, melye-
ken e czél elérhető. Herczegséged és egyházunk főnökei 
fogják meghatározni azon formákat és szervezetet, mely 
által a kath. világiaknak befolyása a püspökök egyházi 
hatóságának veszélyeztetése nélkül kivihető ; de meggyőző-
désem az, hogy ezen befolyás, melyet e hazának épen leg-
buzgóbb katholikusai és az alsóbb clerus nagy része óhajt 
sőt követel, többé nem zárathatik ki, sőt, hogy ennek elis-
merése már el sem is halasztható, és azért azon kéréssel fe-
jezem be levelemet, hogy herczegséged, értekezve egyhá-
zunk többi főnökeivel, engem e részbeni határozatairól tu-
dósítani méltóztassék. 

Fogadja herczegséged, stb. 
Budán, juliusban 1867. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
MISKOLCZ, sept. 6. Városunk egyik érdemes tanács-

noka T. J. ur nemrég folyamodott a vallás- és közoktatás-
ügyi ministeriumhoz, miszerint engedje meg, hogy fiait a 
helybeli prot. gymnasiumba járathassa. Folyamodványára e 
napokban jött le az engedély a megyei hatósághoz, melyben 
irja a minister ur, hogy miután az 1848-ki törvények helyre 
vannak állitva, az engedélykérés fölösleges volt ; mindamel-
lett szivökre köti a szülőknek, hogy gyermekeik vallásos 
neveltetéséről a helybeli lelkésznél gondoskodjanak. Amint 
a leirat a megyei közgyűlésen felolvastatott, ngos s főt. B. J. 
apát a vallásos neveltetést illetőleg, e megjegyzést tette, hogy 
ha a szülők elhanyagolnák azt, vagyis, ha a gyermek nem 
járna a hittani órákra vagy a templomba, következőleg arról 
bizonyítványt nem nyerhetvén, a prot. tanoda se adhassa ki 
az illetőnek a bizonyítványt, példával is okadatolta szavait, 
említvén, hogy a kath. gymnasinmokba járó prot. és zsidó 
tanonczok nem nyernek bizonyítványt előbb, hacsak illető 
lelkészeiktől nem hoznak bizonylatot arról, hogy a hittan s 
a szokott isteni szolgálatra rendesen eljártak. V. L. városunk 
országgyűlési képviselője mindjárt ellene szólt, kijelentvén, 
hogy igy bármely vallásfelekezeti fanaticus pap könnyen 
megakadályozhatná a tanonezot bizonyítványának elnyeré-
sében. Egyébiránt, — úgymond ő — nem barátja, sőt ellen-
sége a vallási indifferentismusnak. Kérdem, hát lehetne-e 
jobban előmozdítani a vallási közönyt, mint ily módon ? Hát 
a képviselő ur azt gondolja, hogy a tanoncz ugy gondolko-

dik, mint szokott egy érett ember gondolkodni ? Hát nem 
tudja a képviselő ur, mily szigor, fenyíték kívántatik sok-
szor, hogy a gyermek teljesítse csekélyebb kötelmeit is? 
Azt gondolja, hogy az ifjú szívesen jár el a tanórákra 
minden tartalék nélkül, kivált, ha még szülői sem szorítják ? 
Részünkről mindenesetre ragaszkodunk a 48 előtti gyakor-
lathoz, hogy bármely vallású itju, ha nem saját felekezetű 
tanodába jár, tartozik lelkészétől bizonyitványt hozni arról, 
hogy tanulta a hitant, és szorgalmasan eljárt az istentiszte-
let gyakorlataira. Nem akarjuk elhinni, hogy a 48-ki törvé-
nyek, fájdalom ! napjainkban már annyira elharapódzott 
vallási közönyt mintegy szentesiteni akarták volna (!?) — 
V. L. ur beszédjét még kath. egyének is pártolták ! ! s hatá-
rozatba ment a minister ur e specialis leiratát az egész 
megyében köröztetni. 

Részünkről azon meggyőződésben vagyunk, hogy kár 
a megyének a minister leiratából oly mohó s végeredményé-
ben veszélyes lehozást tenni. Mig a kath. autonomia, mely 
1848-ban halomra dült, nincsen újra megállapítva, s ezzel 
együtt az oktatásügy szabályozva, kár a megyének vagy 
bárkinek ilyeseket decretálni, mert utóvégre az ily rendele-
tek csakis vallási súrlódásoknak, melyeket hazánk jóléte 
érdekében mindenkinek kerülni szent kötelessége, tápot 
nyújtanak s megboszulják magukat. — m — 

ESZTERGOM, sept. 9-én. Esztergom felé tart jelen-
leg minden lelkes magyar katholikus, legalább szellemileg, 
hol folyó hó 23—25-kén szent-László-társulatnak nagygyű-
lése leend. Az első székesegyházban az első vidéki nagy-
gyűlés. Adja Isten, hogy egyelőre ez is bebizonyítsa a ka-
tholikusok életerejét, lelkesedését, a szentügy iránti buzgó-
ságát ! — Az ország főpapja védszárnyai alatt kívánta mint-
egy megifjodott sas fejét fölemelni, szavát széthangoztatni, 
szivmelegét országszerte szétsugároztatni sz.-László-tár-
sulata, hogy irányt, kedvet nyerjünk az üdvözitő tanok 
és boldogító jó cselekedetek gyümölcsöztetésére. Ugy tud-
juk, hogy sokan készülnek Esztergomba az egyházi és 
világi rendből, hol őket igazi magyar vendégszeretet, leg-
jobb atya és testvérek várják ; s minthogy a keresztény 
szeretet találékony, változatosan érdekes szellemi élvezetek 
is Ígérkeznek. Olvassuk csak a kalauzul alább közlendő 
napirendet, s az már előre is sejteti a jó rendet, a kedé-
lyes változatosságot, az élvezetes órákat, azon nyeremé-
nyeket, melyek odazaiándokolásunkat jutalmazandják. Prí-
más ö herczegsége vegyes bizottmány által intézteti az ünne-
pélyt, mert hisz ez az egész vegyes nagy közönséget egy-
iránt érdekli, mert hisz a hitélet fölvillanyozásáról, a 
keresztény szeretet áldásos működéséről, a magyar becsület 
és jó név terjesztéséről, az égi áldás hazánk és fajunkrai 
kiküzdéséről van szó ! 

Az esztergomi vegyes bizottmány számos tagból áll, s 
ennek papi és világi tagjai egyiránt lelkesen karolták fel az 
ügyet, rend, kényelem, illő élvezetről gondoskodik; s hisz-
szük, hogy az igazgatóság is a maga részéről mindent meg-
teend, hogy lélekemelő, szivbuzditó, akaratedző előadások 
által sz. ügyünk lendületet nyerjen ; és szeretjük hinni, 
hogy a jó ügynek barátjai az ország sok vidékéről és oly 
számban jelenendnek meg a „Magyar Sion"-ban, miszerint 
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fényes okföt szolgálandnak ama meggyőződésre, hogy a 
katholikus sz. érdekek mellett a magyar tud is, akar is lel-
kesülni. 

Tudatnunk kell még az elszállásolás tekintetében, 
hogy esztergomi rendezőül Majer István kanonok ur van 
kijelelve, (lakása viziváros, főutcza 27. sz.) hol a jelentkezés 
történik, s a szükséges jegyek kézbesittetnek. 

Sz.-László-társulat 1867-ki sept. 23—25-kén Eszter-
gomban tartandó nagy-gyülésének napi-rendje. 

Hétfőn sept. 23-kán : reggeli 10 órától l-ig s délutáni 
3-tól 6-ig a rendezőségnél beiratás és a jegyek és napirend-
nek átvétele. Esti 6 órakor ismerkedtető összejövetel a pap-
nevelde nagy teremében. 

Kedden sept. 24-kén : reggeli 8 órakor ünnepi sz. mise 
egyházi szónoklattal, a várbeli basilikában sz.-László-társu-
lat élő tagjaiért. Ezen ajtatosság alatt sz.István és László kirá-
lyok ereklyéi sz.kereszt oltáránál köztiszteletül kitétetnek. 9 % 
órakor közülés a papnevelde díszteremében. 1 órakor ebéd. 
Délután 4 órától o-ig a székesegyházi becsesb régiségek és 
kincsek a t. vendégek számára a basilikában kitétetnek ; 
majd a város szentegyházai, tanintézetei és a székesegyházi 
könyvtár megtekinthetők. Esti 6 órakor szavallati dal-estély 
az érsekségi virágházban ; amikor a nagy közönség kedve-
ért a dunaparti sétány kivilágittatik. 

Szerdán sept. 25-én : 8 órakor gyászmise a várbeli ba-
silika kivilágitandó catacumbájában sz.-László-társulat meg-
holt tagjaiért. Ezután zárülés a papnevelde diszteremében, 
mely főpásztori áldással befejeztetik. Elvégre következik a 
búcsu-tisztelgés ő herczegségénél, a püspök-elnök és többi 
igen tisztelt pártfogók és tag uraknál. 

PALERMO, aug. 20. Egy röpirat jelent meg Rotolo 
paptól : „Felvilágosítások és vádak," czim alatt, mely Olasz-
ország és Europa előtt feltárja ama kegyetlen, valóban bar-
bár bánásmódot, mely a piemontiak uralkodásától kezdve, a 
legutóbbi napokig Palermo börtöneiben szokásos volt. 90 
okmányt tartalmaz, azok sajátkezű aláírásával, kik ama 
kegyetlenségeknek áldozatai voltak. íme néhány vonás a 
képből. „Elfogattam a csapat által — igy ir Zagone — és 
először gőzösre vitettem, hol még tűrhető bánásmódban ré-
szesültem ; de a börtönbe érkezve, oly kegyetlenül bántak 
velem, hogy hasonló módról még csak fogalmam sem volt. 
Nagy számmal valánlc, voltak közöttünk törődött öregek, 
szerzetesek és apáczák, kik koruk vagy betegség miatt lábu-
kon alig állhattak. Egy vasrácsozatu ketreczbe zártak. Itt 
utálatos külsejü emberek jelentkeztek, hirdetvén, miszerint 
mindannyian agyönlövettetni fogunk. De nem igy volt, ha-
nem egymásután, vagy kettenként kivonszoltak, levetkőz-
tettek, és irgalom nélkül vertek. Mennél jobban jajgatott 
valaki, annál inkább szaporodtak az ütlegek. Egy öreg szer-
zetes elájult az ütések alatt, egy másik hanyat esett, a har-
madikat hasba rugdalták, ismét egy másikat a hóhérok 
kővel hátba és vállain ütötték. A sirás és jajgatás könyekre 
indítottak, még mielőtt reám került volna a sor. Kijővén 
magam is, hárman fogadtak. Egyik levetkőztetett, a máso-
dik ruhámat tépte szét, a harmadik ütött, először ököllel, 
azután lehúzott csizmáim sarkával. Egész testem sebes lön, 
különösen fejem. Egyik közülök tigris módjára rohant reám, 

és nyakon harapott, ami roppant fájdalmat okozott. Azután 
rám parancsoltak, hogy hagyjam itt e helyet. Már csak né-
hány rongyát vihettem el ruháimnak, a többi e csőcselék 
kezében maradt. Nem feledkezhetem meg ez alkalommal 
Fenturi börtönigazgatóról sem. Midőn kínomban segélyért 
kiáltoztam, felém jött, mondván : mi baja a . . . . k ? Az ütle-
gek újra kezdődtek. Végre 161-en egy terembe zárattunk, 
hol még szalma sem volt, sőt viz is hiányzott. Családaink 
hoztak ugyan fehér ruhát, pénzt, de ebből semmi sem jutott 
kezeinkhez." 

íme, mi történik a 19. század közepette egy kormány-
részéről, mely azt állítja, hogy Siciliát polgáriositani, s min-
denütt az erkölcsi rendet helyreállítani akarja. Ez lázitó ! 
Senki se mondja, hogy e röpirat összeállítója clericalis, bur-
bon, vagy a jelen kormány ellensége. Ellenkezőleg garibal-
dianus irta, hitehagyott pap, ki a hírhedt aspremontei had-
járatban részt vett a pápa-király ellen, ki 1869. januarban 
ama hires meetingben, a papi javak elkobzása, szerzetes 
testületek eltörlése mellett szónokolt. Ily személyiség teljes 
hitellel birhat a liberálisok előtt. Ideje tehát, hogy a párisi 
italianissimi lapok és utániróik másutt, kik gyalázzák a bur-
bonokat és a pápai kormányt, lássák, mi történik az alkot-
mány örve alatt Itáliában, mihez hasonlót nem követnek el 
az általok gyalázott papi zsarnokság, de semmi más kor-
mány alatt sem. 

GENF, maj. 2-án. A halál papjaink sorából egy nemes 
lelket ragadott ki. Nagyszombat napján hunyt el közel Genf-
hez Gavairon ur, Collonges — Bellerive buzgó lelkésze hosz-
szas és fájdalmas betegség után. Kevés ember fejtett ki külön-
ben szerény körben, annyi tevékenységet, mint e buzgó ál-
dozár. Élénk természete Vuanin a catholicismus genfi res-
tauratora közelében minden nemesre felgyulladott. Gavairon, 
miután Vuanin mellett egy ideig káplánkodott volna, egymás 
után két falusi plébániában lelkészkedett, s mind két helyen 
buzgóságának kitörülhetlen nyomait hagyta. Az, mi legin-
kább foglalkodtatta, egy részről a protestantismus ellensú-
lyozása volt, más részről pedig az ifjúság igaz keresztény 
neveltetése, és századunk kártékony befolyásának eltávolí-
tása. Innét magyarázandó szünetet nem ismerő munkássága, 
folytonos oktatás, lelki gyakorlatok, ajtatosságok tartása, 
mely utóbbiak fényét minden uton-módon emelni törekedett. 
Azon időt, melyet a templomban vagy iskolában nem töltött, 
Írásra fordította. Számos kisebb alkalmi iratokat, de jelen-
tékenyebb müvet bocsátott közre, és a katholikus sajtónak 
minden irányban munkás tagja volt, örvendvén, ha az egy-
ház és szentszék ügyét védelmezhette. Terjedelmes kézira-
tokat hagyott hátra, melyek kitartó, szűnni nem tudó mun-
kásságát nyilvánítják, és jóformán egész hagyományát ké-
pezik. Pénzt ha kapott, azonnal plébániája lelki szükségei-
nek fedezésére fordította, és holta után alig találtak nála 
annyi értéket, hogy tisztességesen eltemethessék. E fájdal-
mas veszteség után Istenünk a húsvéti örömökben is bőven 
részesített, a szentbeszédekre, fényes isteni tiszteletre a 
templomok zsúfolásig teltek meg és roppant nagy volt az ál-
dozók száma. 

A protestánsok ezalatt consistoriumoknak választás 
utjáni megnyitásával foglalkoznak. Az eddigi tagok a ké-
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nyelmes „juste-milieu" emberei valának, a methodista igaz-
hivöség és végistentelenség küzött a középen foglalván helyet, 
nem engedték, hogy a testté lett ige, istensége,mint hitezikkely 
hirdettessék, hanem e tekintetben inkább soeinianus tanokat 
vallottak, a vizsgálás szabadságát tartván ; de másrészről 
elég következetlenül ugyan, de talán mégis üdvösen gátol-
ták, nehogy a kereszténység minden jellege elveszszék. 
Hanem ezen „juste-milieu" nem igen tetszik minden embe-
reinknek, a csata megkezdődik, és épen nem lehetetlen, hogy 
a győzedelmet azok fogják kivivni, kik Renan Jézusát és 
Proudhon istenét vallják. — Luczern cantonban a kormány-
tanács megujitása van napirenden. Winkler kanonok püs-
pöki biztos polgári kötelességét, jó katholikus és lelkes 
áldozári teendőt vélt teljesiteni, midőn figyelmeztette a hí-
veket, hogy vallásellenes emberek jelöltségét ne támogas-
sák. Erre a liberálisok feldühödtek, a mostani kormány-
tanács pedig sértve érezte magát. Winkler kanonok ur 
senkit sem nevezett meg, hanem a dühösek jajgatásai eléggé 
hangosan jelentik, kiket érthetett. Bár értenének és tanul-
nának ebből is a luczerniek. 

BERLIN, aug. Négy egyetemi tanulói társulat Né-
metországban, u. m. a boroszlói Winfridia, bubingai Gvest-
falia, a bonni Bavaria, és a bransbergi ,academischer Verein' 
ő szentségéhez a pápához hódolati feliratot küldött. April 
29-én adott kihallgatáson e társulatok küldöttei fogadtattak, 
és ez úttal 200 tallért, mint péterfillért adtak át. — Sléziá-
ban Beuthen városában a helyhatóság erélyes felszólását 
végre siker követte. April 29-én ugyanis az uj katholikus 
gymnasium a boroszlói segédpüspök által felavattatott. A 
protestánsok ezen tisztán kath. helyen is erőnek erejével 
vegyes középtanodát akartak állítani. —. A kath. iskolai 
ügyeknek a porosz oktatásügyi ministeriumban igazgatója 
jelenleg a lengyel tartományrokban tesz körutat a kath. 
középtanodák megvizsgálására. Bár lenne azon eredménye 
e látogatásnak, hogy szaporittatnék a kath. intézetek száma, 
miután a Posenben levő egy milliónyi katholikusok számára 
csak két gymnasium van, holott a 450,000 protestáns öt ily 
középtanodával bir. — Austria német tartományaiban élő 
protestánsok statistikai adataiból átveszszük, hogy van Mor-
vában 19,680, Silesiában 67,966 prot. a brünni superinten-
dentia alatt és 17 plébániában, e plébániák közül csak 7 né-
met, a többi sláv. 1866-ban volt ezek között 3367 törvényes 
és 492 törvénytelen születés, 684 házasság, ezek között 59 
vegyes. A bécsi superintendentia kerületében, mely Austria, 
Styria, Karinthia és Triestre terjed ki, 44,912 protestáns 28 
plébániában. A legnépesebb ezek között a bécsi lelkészi állo-
más, mely 17,1511elket számit. Es ennyi protestáns számára 
a kormány Bécsben protestáns hittani kart tart fenn 8 tanár-
ral, kiknek volt 1866-ban 43 hallgatójok, és ezek között 42 
tartatott államsegélyen. Látni ebből a katholikus türelmet-
lenséget — a legszélsőbb határig vitt kedvezések minden 
nemeiben. 

BERLIN, aug. A berlini statistikai hivatal kimuta-
tásai után, Poroszhon vallási statisíikájárá vonatkozó követ-
kező hivatalos adatokat közöljük. Az 1864. összeírás szerint 
Poroszországnak volt 19,254,649 lakosa; tehát 763,429-czel 

több mint 1861-ben. Ezek közöl 11,736,734 protestáns és 
7,201,911 katholikus. Volt 1864-ben születés a protestánsok-
nál 479,105 (4,08 száztóli) és 302,551 (4,13 száztl.) a katho-
likusoknál. Daczára 6,706 áldozár, 1368 szerzetes és 3891 
szerzetesnő coelibátusának a katholikusok között több volt 
a születés. A protestánsoknál a születések 11 — 12 száztólija 
törvénytelen, a katholikusoknál valamivel több 6 száztólinál. 
Az egyes tartományokban mindenütt a törvénytelen gyerme-
kek száma nagyobb a protestánsoknál, mint a katholikusok-
nál. Figyelemreméltó jelenség, hogy csak vagy körülbelül 
10 s néhány év óta szaporodnak a katholikusok ily kedvező 
arányban, ami azt tanúsítja, hogy a katholikusok kezdik 
magokat jól érezni a porosz kormány alatt. Nem vándorol-
nak ki többé Amerikába, és a porosz hivatalos propaganda 
hatása többé alig érezhető. A katholikusok túlnyomó szám-
ban négy tartományban vannak. Porosz rajnai tartományban 
2,487,246 kath. s csak 819,057 prot. — Silesiában 1,755,507 
kath. 1,704,919 prot.— Posenben 949,952 kath. 501,578 prot. 
— Westphaliában 907,450 kath.740,932 prot. Nevezett évben 
volt a poroszhoni katholikusoknak : 4092 anya- és 1456 fiók 
templomok, 2567 kápolna; 3952 plébános, 2754 más áldo-
zár, összesen 6706 világi pap, tehát 232-vel több mint 1861. 
Zárda 243, és igy 58-al több mint 1861-ben. A szerzetesek 
összes száma 1368, a szerzetesnők 3891, az előbbiek szapo-
rodtak hatvanegy óta 363 taggal, az utóbbiak 1,008 taggal. 
A protestánsoknak volt 5421 pleb. templomuk, 2981 filialis, 
1113 imola, 6405 pastor, és 126 catechista. 1817 protestánsra 
esik 1 pastor, és 1074 katholikusra egy világi áldozár. Az 
egyetemeken kivül van 28,434 tanoda, 47,786 tanitó — s ta-
nítónővel és 3,154,969 tanonczczal. 148 gymnasium 1714 
rendes és 545 segédtanárral s 48,158 tanonczczal. Ezek kö-
zöl csak 38 katholikus gymnasium, ugy, hogy összesen 
106,667 protestáns tanulóra jut egy gymnasium, és csak 
189,524 katholikusra ismét egy. Az aránytalanság még na-
gyobb, ha meggondoljuk, hogy a kath. gymnasiumok job-
bára katholikus alapítványokból tartatnak fenn, a protes-
tánsok pedig jobbára államköltségen. 40 felsőbb ipartanoda 
közöl is csak 1 tisztán katholikus, 8 vegyes a többi mind 
protestáns. 

LONDON, aug. 26. Grant, southwarki püspök julius 
13-án kelt levelet intézett a „Times" czimü ismert nagy lap-
hoz, melyben néhány adatot közöl azon módra nézve, mely-
lyel a centenárium alkalmából a pápához a püspökök részé-
ről intézett felirat készíttetett. Miután nevezett püspök a 
nagy lapot üdvözölte a romai ünnepélyek felöli tudósításai-
ért, tárgyára vonatkozólag ezeket irja. „Miután határozottá 
lőn a szentatyához feliratot intézni, minden egyes nemzet 
püspökei egy vagy több tagot választottak a bizottmányba. 
Az angol püspökök, számra nyolczan, egyhangúlag érse-
küket választák, szóval közölvén vele a feliratban nézetük 
szerint megemlitendő tárgyakat. Midőn a különböző nemze-
tek küldöttei jun. 22-én egybegyűltek De Angelis bibornok 
egy 15 pontot tartalmazó tervezetet olvasott fel, mely alapul 
szolgálna a föliratnak. Ezen pontok egy romai főpap által 
olasz nyelven írattak. Néhány püspök óhaját fejezvén ki, 
azt latin nyelven hallhatni, a besançoni bibornok-érsek ol-
vasta a tervezetet e nyelven, azután pedig Haynald kalocsai 



érsek. (A párisi L'Univers szerkesztősége erre vonatkozólag 
irja, hogy egy keleti szertartású püspök eme óhajtást fejezi 
ki, mondván, hogy nem azért tett oly hosszú utat hogy Ro-
mába, hanem hogy Péter székéhez jöjjön, non ad urbem, sed 
ad sedem, mire fennevezett érsek latinul olvasott de franczia 
kiejtéssel. Ezt nem értvén emiitett keleti szertartású püspök, 
ismét felkelt mondván : ,nihil intellexi/ ami derültséget oko-
zott a fényes gyülekezetben.) Megegyezőleg az 1862-ben kö-
vetett eljárással elhatároztatott, bogy Angelis bibornok el-
nöklete alatt 6 tagból álló bizottmány fogja készíteni a föl-
iratot, melynek felolvasására jun. 26-ika tüzetett ki. Az al-
bizottmány a kalocsai és thessalonikai érseket bizta meg a 
szerkesztéssel a 15 pont alapján. Két nappal később a fogal-
mazvány kinyomatott, és ez Íratott alá, és terjesztetett ő 
szentségéhez igen csekély változtatással. Sem a nevezett pon-
tokban, sem a fölirati tervezetben nem foglaltatott semmi, 
ami az orosz czárra vagy Victor királyra vonatkoznék, a ro-
maiak hűségére vonatkozólag pedig épen annyi, mint ami 
véglegesen megállapított szövegben foglaltatott. Eme szö-
veg egyhangúlag elfogadtatott és jun. 27—28 napján aláíra-
tott. Ugy vélekedem, hogy a romai leveleknek tulajdonított 
fontosság kiment engem, hogy szabadságot vettem magam-
nak eme részletek közlésére, miszerint az igazság egészen 
ismerve legyen. Kiderül mindebből, hogy a lapjában leirt 
fényes ünnepélyek pompája nem volt csudálatraméltóbb, 
mint az egyértelműség, mely a püspököket és papokat a hi-
vekkel egyetemben az egyház fejével egybefüzte. A felira-
tot a jelenlevő püspökök mindannyian, tehát a kath. püspök-
ség felénél többen irták alá. 

Szcntszéki határozat. 

PIVS PP. IX. 

Ad perpetuam rei memóriám. Almae Urbis Nostrae 
fideles magna et illustria bénéficia, quae per beatum Petrum 
apostolorum principem, postquam heic suam cathedram Deo 
sic volente constituit, sunt consecuti, perpendentes numquam 
grati animi significationes, suo parenti et magistro exhibere 
destiterunt. Porro novum hujusmodi memoris animi et devo-
tionis argumentum eidem apostolorum principi nuper exhi-
bitum fuit a societate fidelium, quae ad honestandum, augen-
dumque cultum erga sacra vincula, quibus s. Petrus ob 
Christi fidem Romae et Hierosolymis fuit constrictus, in piam 
confraternitatem canonice coaluit, apud Ecclesiam in Esqui-
liis, ubi sacra beati Petri vincula jamdiu religiosissime asser-
vantur, eumdemque titulum sibi est mutuata. Nos pro Nostri 
ministerii apostoliéi ratione, ut nova confraternitas majora 
in dies susciperet incrementa, coelestibus thesauris ditandam 
censuimus similibus Noslris litteris datis sub die XIV. április 
MDCCCLXVI. Jam vero cum plurimi utriusque sexus chri-
stifidelium dictae confraternitati nomen dederint, aliaeque 
sodalitatee sub eodem titulo institutoque in diversis dioecesi-
bus supernorum munerum, quibus ilia gaudet, participes fieri 
cupiant, ac moderatores, et confratres Nobis exponant in 
ipsorum spirituálém consolationem, et ejusdem confraterni-
tatis titulo earn insigniri cum solitis privilegiis de benigni-
tate apostolica dignamur ; Nos ejusdem confraternitatis splen-
dori et augmento paternis studiis consulere intenti, ipsosque 

Exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, 
et eorum singulares personas a quibusvis excomunicationis 
et interdicti, aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis et poe-
nis quovis modo vei quavis de causa latis, si quas forte in-
currerint hujus tantum rei gratia absolventes et absolutas 
fore consentes, hujusmodi supplicationes ultro obsecundantes, 
confraternitatem praefatam in archiconfraternitatem cum 
omnibus et singulis privilegiis et indultis solitis et consuetis 
in perpetuum erigimus et instituimus. Archiconfraternitatis 
vero sic erectae moderatoribus et confratribus praesentibus 
et futuris, ut ipsi alias quascumque confraternitates ejusdem 
tituli et instituti extra banc almam Urbem Nostram, ubi-
cumque locorum existentes eidem archiconfraternitati, ser-
vata tamen forma constitutionis f. r. Clementis PP. VIII 
praedecessoris Nostris desuper editae aggregate; illisque 
omnes et singulas indulgentias tum plenáris tum partiales ; 
aliasque communicabiles gratias communicare auctoritate 
apostolica tenore praesentium concedimus et indulgemus. 
Decernentes easdem pî-aesentes litteras semper firmas, vali-
das, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros 
effectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos spectat et pro 
tempore quandocumque spectabit, plenissime suffragari ; sic-
que in praemissis per quoscumque judices ordinarios et dele-
gatos etiam causarum palatii apostoliéi auditores judicari, et 
definiri debere, irritumque et inane, si secus super his a quo-
quam quavis auctoritate scienter vei ignoranter contigeri. 
attentare. Non obstantibus constitutionibus apostolicis cetet 
risque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud s. Petrum 
sub annulo piscatoris die XVIII. junii MDCCCLXVII ponii-
ficatus Nostri anno vicesimosecundo. 

L. t S. PIVS PP. IX. 

N. Card. Paracciani-Clarelli. 

VEGYESEK. 
Sept. 8-án Pesten a szent-Rókus kóroda előtti téren le-

leplezett Szüz-Mária-szobra felszentelésének emlékére főt. 
Mindszenti Gédeon plébános ur egy ihletett s jeles eszmékkel 
dús költeményt adott ki. Ugyanekkor nyomtatásban is meg-
jelent az ünnep szónoka Magyar F. hittanár által tartott egy-
házi beszéd is. — A szobrot Pest városának Lengyel Mik-
lós egri kanonok ajándékozta, Lévay Sándor egri nagy pré-
post felszentelte, Magyar Ferencz egri hittanár Szűz Mária 
dicséreteit hangoztatta, Mindszenty G. egri megyei plébános 
az ünnepet, a szobrot megénekelte. 

Az ország herczegprimása a budai kisdedóvoda szá-
mára 500 ftot adományozott. 

Sterka-Sulutiu Sándor, gör. kath érsek Balázsfalván 
sept. 6-án meghalt. 

Tomcsányi János, keczeli káplán a kalocsai főmegyé-
ben, lefordította Weninger FereCz jezsuita atya s hitküldér 
munkáját, melynek czime „Catholicismus, protestantismus és 
hitetlenség," melyre előfizetést, avagy előjegyzést hirdet. 
A munka 17 - 1 8 ivnyi lesz, ára 1 fr. o. é., tiz példány után 
egy ingyen fog adatni. A pénzek Keczelre, utolsó pósta Kis-
kőrös, a forditó és kiadó nevére czimezendök. 

Bencze István, plébános a pécsi megyében, egy érte-
kezletet adott ki a cultusminister ur által indítványba hozott 
népnevelési egyletekről, kath. szempontból. Dicsérnünk kell 
a jeles felfogást, a gyakorlati felvilágosítást, végre a lehozást, 
hogy hacsak a kath. papság hozzá nem fog, a javaslat csü-
törtököt fog mondani, ugy szinte hogy nincs okunk, miért 
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egyletbe ne gyüjtenők kath. jeleseinket. Eddig mi dolgoz-
tunk a nép oktatásán; ha tetszik, hogy mások is közremű-
ködjenek, — eddig mi fedeztük a népiskolák szükségeit, ha 
tetszik ebben valakinek részt venni, nincs mit elleneznünk. 

Az „Alföldi Hirlap" (29. sz.) emliti, hogy a tiszántúli 
superintendentia a kormánynak a statistikai táblázatok kia-
dását megtagadta, nem akarván betölteni a beküldött táb-
lázatok rovatait. 

Megkaptuk a győri „Szent-Erzsébet-egylet" munkás-
ságának és jótékonyságainak kimutatását. Az egylet Simor 
János győri püspök, most az ország herczeg-primása által 
hozatott létre ; áll pedig mélt. Zichy Ottónő, született Csáky 
Gabriela elnöklete és igazgatása alatt ; az egylet titkára 
Szilágyi Gáspárnő, pénztárnoka Fitner Károlynő. A lelkes 
gyüjtőnők által az egylet czéljaira bevétetett 2194 frt 83 kr. 
o. é ; kiadása 1933 frt 95 % kr., a pénztárban marad 260 frt 
88 kr. Ezen pénzen vásárolt, és természetiekben is nyújtott 
adományokból elosztott az egylet 2817 szűkölködő család 
közt 1067'/2 font marhahúst, 5567 darab kényért, 3075 font 
lisztet, 20 itcze babot, 330 itcze kölest, 317y2 font zsirt, 
3274 lat kávét, 6440 lat czukort, 13 font rizst, 1547 (6% öl) 
hasáb fát, 546 frt 66 kr. készpénzi-segélyt. Azonfölül női 
mindenféle ruhadarabokat, húsvétra pedig kalácsot, húst, stb. 

A „P. Lloyd," nem tudván megbocsátani, hogy Spa-
nyolországban a hazaáruló zsidók ellen politikai inquisitio, 
vagyis hazaárulási bűnvádi kereset volt, melyben a papok, 
mint birák, csak annyiban alkalmaztattak, amennyiben 
ezen elrejtőzött, hazug, csaló, színlelő zsidók, raffineriájok és 
kegyetlenségeikben a kath. religiot prófanalták is, — irja — 
hogy Spanyolországban 1821-től fogva csak 14,000 ember 
Ítéltetett halálra politikai bűntény miatt ; de kiszámitva 
felejti, hogy ezen 14,000 embert azon párt vezette a ve-
szélybe, mely a Lloydnak dicséreteit leghamarább szokta 
megérdemelni. 

Saccardo nevü tanár és czimzetes kanonok Velenczé-
ben egy prédikácziójáért a kir. ügyvéd által perbe fogat-
tatván, még a per folyamatban volt, az olasz hazafiak t. i. 
azok, kik hazájokat bordélyházi szabadalmakért Victornak 
elárulták, Saccardót austriai kutyának nevezték ; megnyer-
vén a pert Saccardo, a hazafiak hallgatnak, mert a pert egy 
zsidó prókátor vitte és megnyervén, Saccardót a fiscus üldö-
zése ellen biztosította. 

P. Hírnöknek Pozsonyból irják : Az itteni ft. társas 
káptalan testvéri örömtől áradozott ma, midőn egyik tisz-
telve szeretett tagját, ngos és ft. Miksik Imre urat tettdús 
áldozárságának ötvenedik évnapját ünnepelni látta az Ur 
oltára előtt. Az áldás, melyet ötven év lefolyta alatt hintett 
maga körül működésével a most is erőteljes, vidor aggas-
tyán, olynemü, melyet az elanyagiasodott világ kellőleg 
manap méltányolni nem szokott, de melynek azért érdeme 
fel van jegyezve az élet könyvében s azon számtalanok szi-
vében, kiket boldogitott. A ft. káptalan tagjainak segédlete 
mellett nagyszámú ajtatos közönség jelenlétében azon saját-
szerű ritka szerencsében részesült a boldog ötven-éves ag-
gastyán, hogy vezetője ugyanaz vala, ki ötven év előtt 
először vezeté őt, mint ujonan felszentelt áldozárt zsenge 
áldozatához, s kinek arany miséjénél ismét ő vala a vezető 
— manuductor — s kinek egykoron esperese is volt, a 80 
éves ft. Farkas Antal ur nyugalmazott esperes. Káptalan-
beli társainak érzékeny testvéri üdvkivánatait hasonló meg-
illetődéssel viszonozá az ünnep férfia, kinek szivböl kíván-
juk, hogy nemes szive, melyen a fejedelmi kegyes elismerés 
jelvénye is már évek óta diszlik, még sokáig örvendeztesse 
tisztelőinek hosszú sorát. 

A pesti kath. legényegylet vasárnap sept. 8. tartá ala-
pittatása XII. emlékünnepét, mely alkalomra az egylet tag-

jai igen szép munka-kiállitást rendeztek terézvárosi nagy-
teremökben. E megható családi ünnepély nyitányát Kölcsey 
„Hymnus"-a képezte, mely után elnök, Szabóky Adolf tr. 
emelt szót, szivélyesen üdvözölvén a szép számmal egybe-
gyűlt vendégeket, jelesül ezek diszeit : Pauer J. cz. püspök ö 
mltságát, Zichy József gr., Gorove minister ur képviselőjét, 
Szentkirályi főpolgármestert s másokat. Szónok ezután át-
tért az egylet feladatára, czéljára, az eredményre, melyet 
felmutatni képes, s mig egy részről köszönetet szavaz az 
egylet jótevőinek : ismételten meleg pártfogásukba ajánlja 
azt, főleg a városéba, főpolgármester ur személyében. Kö-
vetkezett a jutalomosztás. A dijak az ünnepély folyamában 
is szaporodtak. Gorove minister ur ö excája, megemlékezvén 
az egyletről, 3 aranyot küldött képviselője által, melyhez a 
t. gróf saját adományt csatolt. — Erkölcsjutalomban része-
sültek : Csák Gy. asztalos, Firtinger F. épitész, Buch Kálm. 
szabó és Kövessy F. czipész. — Szorgalom- s ügyességért 
jutalmat nyertek : Brunhuber A. ács hidja a Gorove-dijat, 
Mayer Bold, atillája a Pálffy dijat s egyszersmind a szabó-
mesterek 2. diját. — Ugyanő 1861. és 1865. erkölcsjutal-
mat nyert. — Fridrich István szabó, a mesterek első diját; 
Dolp F. könyvkötő két bársony kötésű imakönyve; Frid-
rich J. asztalos Íróasztala; Vojtovits és Szobonya ácsok fö-
délmintája ; tovább Láng J., Kögl F., Frankovics F. czipé-
szek, valamint Ronts P. szíjgyártó két lovagló-kantára, 
Mede L. szíjgyártó két kulacsa s mások, kik közt az Etnich-
küldötte könyv-adományok utóbb valának szétosztandók. 
A többi jutalmakat koronázási érmek, arany-, ezüst pénzek 
képezék, melyeknek kiosztását elnök megható meleg sza-
vakkal kiséré. Ezután az egylet dalköre adott elé ismét 
néhány éneket, mialatt a vendégek a kiállított tárgyakat 
vevék szemügyre, melyekre vonatkozólag — az elésorol-
takon kivül — megemlíthetjük Mészáros L. lakatos zárát, 
angol idomra figyelmeztetővel, Birmaumer esztergályos osz-
lopderékjét, a kölni dóm rajzát Makaytól, Turcsányi nő-
szabó kizárólag szabadalmazott ruganyoscsat-találmányát és 
sordiszét, melyet szintén saját gép segélyével készit [stb. 
Igaz, hogy ez utóbbi már mester s igy volt egyleti tag ; de 
az alapot, irányt -— aligha tévedünk, ha állítjuk — hogy az 
egyletben nyerte. Helyszűke miatt, s mert nem vág 
körünkbe, a kiállított tárgyak bírálatába nem bocsát-
kozunk, de annyit mondhatunk, mikint őszinte örömmel 
szemléltük derék iparos iij'aink komoly törekvése s mun-
kássága gyümölcseit. — Legyenek meggyőződve, hogy 
a most netán előforduló hibák, ha a „vallás és erény," 
„munkásság és ipar" követelményeinek — amin nem két-
kedünk — ezentúl is megfelelnek : lassankint el fognak 
tűnni, „Isten megáldandja a tisztes ipart;" s lesz idő, mely-
ben éde3 öntudattal tekinthetnek tökélyesbült müveikre, 
melyek az „egyesség és szeretet," „vidámság és tréfa" nap-
jaiban, habár néha súlyos körülmények közt, láttak napvi-
lágot. — A legény-egyletek ismét jelesül igazolták üdvös-
voltukat. Meglátszik a tagok számán is. Mint adatokból ki-
tűnik : 1856-dik évi sept. 8-tól 1866-ik évi aug. 12 ig 4009 
tagot számlált az egylet ; 1866. é. aug. 12-töl 1867. év aug. 
12 ig 456, vagyis összesen: 4465 köztök 172 ág. hitv., 286 
helv. hitv. és 26 n. e. görögöt, kik az egylet tagjaival egy-
ként ingyen oktatásban részesültek. — Végül örömmel oszt 
juk azon polgártársunk háláját, ki mintegy az ünnepély zá-
radékául, meleg szavakban fejezé ki iparos társai nevében 
köszönetét azon ritka ügyszeretet s csüggedni nem tudó 
buzgalomért, melyet t. elnök az egylet körül tanusitott s ta-
nusit, midőn a hazának erkölcsösen képzett iparosokat tö-
rekszik adni ! (P. H.) 

Szerkesztői tudósítás. 
Győr. A könyvet ne küldje be, hanem azt, amire vállalkozik. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galg-óczy és Koesi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, September 18-án. 3 3 . II. Félév. 1867. 

TARTALOM : Registrum. — Egyházi tudósítás. 

Registrant. 
A legszebb állami szervezet, mely egyenesen a 

katholikus szentegyház irányadó befolyása alatt 
jött létre, a keresztény alkotmányos királyság, pol-
gárisodásunk ezen egyik leghatalmasabb tényezője. 
Innen van, hogy sz. István első apostoli nagy kirá-
lyunk a koronát, állami létünk e legfőbb symbolu-
mát, valamint az apostoli jogokat is Il-ik Sylvester 
pápától nyerte ; s a romai szentszék volt alkotmá-
nyos életünk zsengéjében nemzeti szabadságunk 
leghivebb őre. Hetedik Grergely pápa védte hazán-
kat a német császár hódítási vágya ellen legbuz-
góbban, s hathatósan inté Gézát, hogy királya, és 
ne királykája legyen a legnemesebb országnak (no-
bilissimi regni Hungáriáé.) A vaticáni levéltárba 
ette le a nemzet Il-ik Endre alatt szabadsága pal-
ládiumát — az arany bullát, melyre királyaink 
megesküsznek, (és melynek kiadására főleg az ak-
kori magyar primás és clerus birta a királyt.) És 
Magyarország századokon keresztül a fölötte elvi-
harzott viszontagságok, s véres harczok közt, egye-
dül a romai szentszékben birta azon valódi szövet-
ségest, mely őt nemcsak szép szavakkal, (mint a 
többi hatalmak), hanem tömérdek pénzzel és kato-
nával is támogatta. A pápai segély összege Nagy 
Lajos uralkodásától kezdve Buda vára visszavéte-
léig megszámlálhatatlan. Elismerték ezt Magyaror-
szág rendei, midőn 1596-ban országgyülésileg kö-
szönetet mondva, „a pápák jóságát egykor meghálál-
hatni óhajták," úgymond egy jeles katholikus pu-
blicistánk.1) 

„A keresztény királyság alkotmány-szerveze-
tében, — mint ez előtt néhány évvel irám — a fe-
jedelem a nemzet-test feje, az államegység, jog, rend, 
és hatalom élő kifejezése. A király és nemzet sze-

') Pesti Hirnök 1867, 148. sz. 

rinte szövetkeznek egymással nem egy napra, ha-
nem századokra, az utódok nevében is, kölcsönös 
jogaikat és kötelmeiket megállapitván. És az ily 
alkotmányos királyi kormányzatnak ereje kettős 
meggyőződésen alapszik, a nemzetén, hogy az ő 
közreműködése mellett hozott, és a király által meg-
erősitett törvények, a közjó érdekében alkalmazásba 
vétetnek; és a király kormánya meggyőződésén, 
miszerint ezen törvények föntartása ügyében az ösz-
szesség, vagy legalább is a többség közremunkálá-
sára számot tarthat. És a kölcsönös egyetértés és 
ragaszkodás e tűzhelyénél gyúl, és gyúlt annak 
idején lángra a közjó iránti lelkesedés azon nemes 
heve, mely e gyújtó szavakba tör ki: „Istenért, ki-
rályért, és hazáért !Cí „Igen, mindenekelőtt is Isten-
ért," úgymint, kinek legfőbb uralma alá szentegy-
házunk a királyokat és nemzeteket hozá, egy, mind-
két részt egyenlőkép kötelező szent törvényt, az 
evangéliumot állitva föl közöttük, melynek kivétel 
nélkül engedelmeskedni tartozzanak. A dolgok ily 
rendjének folytán tűnt föl az Isten kegyelmébőli 
királyság, melynek nem az az érteménye, — mikép 
e lapok havi szemle irója megjegyzé: „mintha e 
vagy ama család bullát kapott volna az égből ural-
kodni valamely nemzeten, [és mintha e nemzetnek 
semmi joga, semmi illetéke sem volna az uralkodás 
módjának, s a korona örökösödés sorozatának meg-
határozására; hanem a hatalom jött az égből, noha, 
ki azt kezeli, koronájához az emberi jogok utján 
jutott. „Non rex potestatis, sed potestas regis a 
Deo," „non est potestas nisi a Deo.ft2) 

A keresztény alkotmányos királyság magasz-
tos intézménye iránt ujabb tisztelet-érzelmet keltet-
tek az ez évi junius 8-án roppant pompával fölséges 
urunkon végrehajtott koronázás lélekemelő katholi-
kus szertartásai, amidőn az áhitat ihletének varázsa, 
mély közjogi jelentőséggel párosulván, az ország 
herczegprimása, a keresztény állambölcsészet maxi-
máit tartalmazó intelmet a nagy nap hőse, a király 

2) Religio, 1862,1. 34. sz. 179 
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előtt a ,Pontificale Romanum'-ból fölolvasta, és nem 
csak szivére köté, de ünnepélyesen meg is esketé ő 
felségét, hogy összes népe javára éljen, az egyház 
és ország jogait és törvényeit megtartsa, és meg is 
tartassa. „Igy csak az alkotmányos keresztény ki-
rályság létrehozója, a katholikus egyház beszélhet a 
legnagyobb földi hatalommal ; — úgymond t. Tö-
rök János jeles publicistánk, kire már fönnebb hi-
vatkoztam, s azon intelmet, mely a népjog, a köz-
szabadság, (az egyházi) és polgári jólét alapelveit 
tartalmazza, csak is a keresztény király alázata 
hallgatja meg. Az ujabb kor caesarismusának gőgje 
— jegyzi meg — az alkotmányos jogoknak az oltár 
szolgája által kivánt ilyetén biztosittatását el nem 
fogadja." 3) 

A katholikus egyház tehát, — melynek szár-
nyai alatt született, és fejlődött a magyar alkotmá-
nyos monarchia, — soha és sehol nem gátolta sem 
a polgári szabadságot, sem a szellemi haladást, sőt 
inkább mind e kettőt erkölcsi alapokra fekteti, és 
igy természetszerű fejlődését biztositja. A jog és 
törvényesség alapján keni föl királyul a fejedelmet 
egyházunk, és örökössé avatja a frigyet, melyet a 
király a jog és szabadság, az alkotmány és nemzeti 
lét védelmére és fejlesztésére szent István keresztjére 
fogadott eskü által a nemzettel kötött. 

Mindez igy lévén, nem egyéb üres hangzatu 
szólamnál, valahányszor csak halljuk és olvassuk, 
hogy : „protestáns és nemzeti szabadság egybeforrt, 
elválaszthatatlan fogalom;" „alkotmányosság és pro-
testantismus, — mond t. Ballagi ur — ikertestvé-
rek."4) Mily anachronismus! E becses lapok első fél-
évi 50-ik számában igérém, hogy az imént fölhozott 
két tévállitást tüzetes vizsgálat alá veendem, ha Is-
ten ugy engedi. És ime most van szerencsém szava-
mat be is váltani. 

Ország-világ tudja, hogy Luther nyilt levelek-
ben intette hiveit. hogy Isten ellen vétkeznek, ha a 
török ellen harczolnak, vagy az ő legyőzésére se-
gélyt nyújtanak. A magyarokat is kárhoztatá, hogy 
a török ellen harczolva, magukat Isten ügye védel-
mezőinek tartják.5) Nem is hangzék el a pusztában 
kiáltozónak szavakint a német hitujitó szózata. B. 
Kemény Zsigmond — mikép már egyszer fölemli-
tém — nyiltan bevallá pár évvel ezelőtt a Kisfaludy 
társaság gyűlésén, Vörösmartynk fölött tartott be-

3) Pesti Hirnök, 1867, 134. sz. 
4) Családlapja prot. heti közlöny 1866. I-sö sz. Prot. 

1. 1866, I. sz. 
5) Fejér, Codicillus Jur. L. Eccl. cath. 29, 43. 

szédében, hogy „a protestantismus szabad fejlődhe-
tése miatt, Zrinyi Miklósnak ,Zrinyiász' czimü röp-
irata, — melyben egyszersmind nagybátyjának, a 
szigetvári hősnek dicső halálát megénekelé — nem 
tevé meg arra számitott hatását, hogy az ország 
egységének érdekében az egész nemzet fegyvert 
fogjon."6) Már pedig ép ez egység és egyesség hiá-
nyának folytán, lett a hős vértől pirosult gyász-
tér, nemzeti nagylétünk temetője — Mohács; emiatt 
jutott a nemzet török-rabigába, mely alatt másfél 
századig nyögött. Hogyan lehetnek tehát a nem 
azon egy időben született „alkotmányosság, és azon 
protestantismus ikertestvérek," melynek szabad fej-
lődhetése az ország erejének szétforgácsolását és a 
török uralkodását hazánkban kívánatossá, sőt szük-
ségessé is tevé? Pedig az „elnyeléssel fenyegette a 
magyart a mult századokban," — mikép t. Tóth 
Lőrincz protestáns hazánkfia a képviselőtábla 1867-i 
márt. 26-i ülésében bevallá. Hogy a török uralom 
amily kártékony hatást gyakorolt országunk inte-
gritására, nemzeti létünkre s fönnmaradásunkra, ép 
oly mértékben előmozditá a hitujitás ügyét, és hogy 
igy alkotmányosság és protestantismus nem iker-
testvérek, világos. De még inkább kitetszik ez azon 
történeti deductióból, melynek folytán t. i. t. Farkas 
József pesti ref. tanár ur „Egyháztörténelmében" a 
protestantismus genesisét a következőkben vázolja: 

„Hathatós közege volt a reformatiónak a kirá-
lyi udvar is, amennyiben — mond — Il-ik Lajos-
nak egyik gyámja, a reformatióhoz szitó branden-
burgi György volt, (a mostani burkus uralkodó 
családnak egyik őse, ki tudvalévőleg ifjú királyun-
kat demoralisálta, hanem persze ezt bölcsen elhall-
gatja t. Farkas József ur), neje pedig, — a császár 
nővére — Mária, maga is vonzódott az uj tanhoz^ 
udvari papjai (szintén) a reformatio hivei közé sora-
koztak. A budai 1523-i országgyűlésen hozatott 
ugyan trczikk, mely szerint Luther követői fej- s 
jószág-vesztéssel büntettetni rendeltettek. A rákosi 
1525-i országgyűlésen hasonlóképen alkottatott 
törvény, — úgymond — mely igy hangzik: „lu-
therani omnes exstirpentur, capiantur, et comburan-
tur," (közbevetőleg megjegyzi itt a registráló, hogy, 
mint Buday Esiás prot. történetiró —• II. 262. bizo-
nyltja, azon törvény senkin végre nem hajtatott; 
hogyan is hajtatott volna végre? hisz az udvar ro-
konszenvezett az uj hittel) mindazáltal „az uj szel-
lem hódításait ezek mit sem akadályozák; úgyhogy 

6) Pesti Hirnök, 1864, 40. sz. 
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a reformatió tanai már a mohácsi vész előtt az egész magyar 
királyságban, kihirdettetének, pártoltatának." S most kö-
vetkezik a dolog veleje. „A mohácsi vész keserű nap a nem-
zet életében — mond t. Farkas Józs. ur — de a reformatió 
terjedésére s megszilárdulására nézve tagadhatatlanul, (ezt 
mi legkevesbé sem vonjuk kétségbe) kedvező következményű 
volt."7) íme mily őszinte önvallomás ! Ami tehát a hazára 
káros, századok óta helyrehozhatatlanul káros volt, az a 
protestantismusnak javára szolgált; ami nemzeti nagylé-
tünk sirját ásta, az a hitujitás életét biztosította, a török 
fegyverek oltalma alatt elterjedését eszközlötte. Es mégis 
az mondatott bizonyos protestáns gyűlésen, hogy „hazánk 
és a prot. egyház sorsa elkülönitethetetlen." T. Ballagi ur 
pedig ezen kérdést teszi : „mutasson akárki időpontot a 
haza történelmében, midőn a protestánsoknak autonómiájuk 
melletti küzdelme, nem a nemzet szabadsági ügyének szol-
gált volna első sorban javára."8) 

„Ezen szerencsétlen csata által — mond t. Farkas Jó-
zsef ur — az elébb hatalmas clerusnak ereje megtört." Az-
az : a mohácsi hős vértől pirosult gyásztéren legnagyobb-
részt elvérzett a papság. Es ha megtört a clerus ereje, meg-
tört azéval együtt a hazáé is. A clerus és haza sorsa közötti 
solidaritás akkor is látható volt. „A mohácsi vész után, év-
tizedeken át harczban állván egymással Ferdinánd és Zá-
polya — úgymond t. Farkas József ur — hogy hiveik szá-
mát szaporítsák, bár maguk buzgó katholikusok voltak, 
óvakodtak a már ekkor számos főurat, s népes gyülekeze-
teket számláló protestáns felekezeteket megsérteni ; valamint 
a törökök is magyarországi birtokaikban, a reformatió lii-
veit, szivesebben tűrték, (többet tettek ennél, mert egyene-
sen pártfogolták), mint a katholikusokat, kiket ők hajlan-
dók voltak (mily döfés !) sok isten-imádóknak tartani. Végül 
a mohácsi vész, s az ezt követett kibeszélhetetlen nyomorú-
ságok, -— úgymond — a mély, bensoies irányú, s komoly 
erkölcsiséget sürgető reformatió, (hát a catholicismus, mely 
a dogmától különválaszthatatlannak vallja az erkölcsiséget, 
ezt nem sürgeti e sokkal inkább ?) terjeszkedésére nézve 
kedvező hatásúak voltak."9) Szomorú dolog az, ha egy uj 
hitnek terjeszkedésére nézve kedvező hatást az gyakorol, 
ami Európával szemben egy ország nemzetközi önállásának 
véget vet ! 

Valójában e fekete szegélyű lapok országunk történel-
mében elvitázhatatlanul bizonyitják, hogy mig a haza porig 
aláztatott, azalatt az ozmán fegyverek védpajzsa alatt 
sebesen s akadálytalanul terjedett s emelkedett a protestan-
tismus.10) A törökök persze nem hajlamból, hanem inkább 
politikai érdekből, kedveztek az uj hitüeknek, hogy t. i. a 

') Prot. 1. 1S66, 25. sz. 
8) Prot. 1. 1866, 25. sz. 24. sz. 
») Prot. 1. 1866. 25. sz. 
10) A protestantismus egész története a hazának szétszaggattatásá-

ban folyt le. A szétszaggatott haza és a protestantismus egy s ugyanazon 
eredmény : az egységben megőrzött, a sebeiből felgyógyított haza, és a 
catholicismus ismét egy s ugyanazon történeti esemény. A protestantis-
mus szakította el Erdélyt, s miután ezt elszakította, szaggatta az éj-
szakkeleti vármegyéket; a protestantismus volt, mely nem engedte, hogy 
a haza összes erővel egyesüljön, mikor a török kiűzésére az egyesitett 
erőre legnagyobb szükség volt. Kár a multakból mindig előhozakodni a 
prot. Íróknak, mert a mult mindig ellenök bizonyít. — Szerk. 

vallási viszály által is megoszlott nemzetet annál könnyeb-
ben leigázzák. Zigerius Imre leveleiben irja : „A budai pasa 
a tolnai birónak megparancsolta, hogy a Luther papjait, 
kiki szabadon hallgathassa." Innen van, hogy a prédikáto-
rok nyiltan mondották: „Az Ur az evangelium gyarapodá-
sára küldötte az ozmanokat e honra, hogy a szolgaság jár-
mában tanulja Ízlelni az igaz szabadságot, és a testi lealáz-
tatás által nyerjen lelki emelkedést, szívbeli nemesedést, s 
végre győzelmet."11) Vajmi kellő értékére szállítja a török 
és hitujitás közti e solidaritás, t. Kovács Albert urnák im 
ezen invectiváját is : „A protestánsok harczai hazánkban 
magyar nemzeti küzdelmek is voltak egyszersmind ; s épen 
azért a protestantismus és a magyar nemzetiség ellenségei 
egymással szövetkezve igyekeztek azt kiirtani."1 ') 

(Folyt.) 
Bevies József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. 20-án. A m. kir. cultusministeriumtól kia-

dott két okmányt, a népnevelési egyletekről, és a magyar 
kath. rendek megalakításáról, előre bocsátottuk, nem hogy 
t. olvasóink ismerjék, mert bizonyára már előbb ismerték, 
hanem mert egyház-állami életünkben egy mozzanatot ké-
peznek, és illik, hogy ahol szó van felölök, ott találtassék fel 
mind a két okmány szövege is. 

Egy harmadik okmány előzi meg a kettőt, az erdélyi 
katholikusok fölirata a m. kir. kormányhoz, s folyamodása 
az apostoli királyhoz : s lehet várni, miután a nm. cultusmi-
nister említést tett, egy negyedik okmányt is, t. i. a minis-
ter előadását ő Fölségéhez az erdélyi katholikusok jogos és 
törvényszerű óhajtásaik teljesítéséről, ha ez mégis egész szö-
vegben fog közzé tétetni. Az előbbi okmányok szükséges 
kiegészítése leend e ministeri előadás közzététele, mely ta-
lán, mikint reméljük, még nagyobb fényt fog vetni a minis-
ter ő nméltósága nevére, semmint a két első okmány, mert 
mint melegen érző katholikus és hazafi fog benne szólani 
a királyhoz. 

A népnevelési egyletekről szóló levél elégtelennek ta-
láltatott „A Hon" által ; dicsérte pedig a „P. Napló" és a 
„Prot. egyh. s iskolai lap"; s megéljük, hogy amit a „Prot, 
egyh. és isk. lap" dicsér, azt a protestánsok kereken elves-
sék.1) 

A magyar három érsekhez intézett levélről, gyengéd fi-
gyelemből, mindeddig szó nem volt, sőt kivéve két napi la-
pot, a többiek alig emiitették. 

A „P. Napló" az ő külföldi rovatában (191 sz. aug. 20) 
a párisi ,France' megjegyzését hozta, mely szerint b. Eötvös 
democratisálni akarná a kath. egyházat ; és mivel az egy-
háznak, az ö benső szervezetére, változatlan canonjai van-
nak, sikert nem jósol a nm. báró urnák. A bécsi ,Tagesblatt' 
fölötte üdvözli a ministert eme democratisationalis vállalatban. 

Ez a külső történelem. 

")' Ribini, Memorabilia aug. conf. in R. Hung. 92. Lampe His-
tória Eccl. Ref. in Hung. 102. 

12) Prot. 1. 1866, 31. sz, 
') Azóta a P. Naplóban igen jeles értekezések jelentek meg pro 

et contra. 
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„A Hon" a protestánsok politikai lapja levén, a ma-
gyar kath. rendek eszméjét nem terjesztheti; a „P. Napló" 
meghozza rendesen a protestáns kerületi gyűlésekről szóló 
tudósításokat, de kath. ügynek nem nyitotta meg minded-
dig hasábjait ; e hallgatáson tehát meg nem ütközhetünk. 

Ami a franczia ,France'-t illeti, ez csalódik az ö fölte-
véseiben, s nem hiszszük, hogy Magyarországban valaki ily 
szigorúan Ítéljen a nm. minister ur levele fölött, mert a ma-
gyar ministernek terve nem az, hogy a kath. egyházat de-
mocratisálja, vagy épen mikint 1849-i cultusminister akarta, 
hogy az egyházat saecularisálja ; ö csak a világi elem felvé-
telét indítványozta; hogy még reformálni is akarná az egy-
házat , azt leveléből senki sem fogja józan észszel kiol-
vasni ; ami pedig a sikert illeti, ezt, a két okmánytól elvon-
tan tekintve, előre jósoljuk a nm. minister urnák. 

A kath. egyháznak benső, külső szervezete oly megha-
tározott, oly dogma, hogy azon a pápa, az egész világ püs-
pökei, sőt mind a pápa mind a püspökök egyetemes zsina-
ton sem változtathatnak, annál kevésbé egy cultusminister. 
Meg vagyunk győződve, hogy a magyar cultusminister ur 
ezt teljesen tudja ; nincs tehát ok, hogy nála lehetetlenségre 
szándékot tételezzünk fel, milyen lehetetlenség volna, az 
egyházat az ő kormányzási alapjaiból kiemelni, mikint ezt 
a neki tulajdonított democratisatio magával hozná. 

Kötelességünk tehát a gyűlöletes gyanusitást, habár csak 
külföldi termény is, a nm. minister bárótól eltávolítani, s a 
franczia lap által nyilvánított, a „P. Napló" által behozott 
felfogásnak motu proprio ellenmondani. Mi nemcsak nem 
tulajdonítunk neki ily szándékot, sőt a lierczegprimáshoz irt 
levelében dicsérendő szándékot látunk, és sokat, sokat e le-
vélből örömteljes megelégedéssel üdvözölünk. 

Mily kevéssé akart a magyar cultusminister democra-
tisálni, az általa kibocsátott okmányok tanúskodnak. A nép-
nevelési egyleteket óhajtaná ugyan,hogy felekezet nélkül ala-
kulnának, — ezer. incidens csak a liberalismusnak megkérle-
lésére volt irva ; de ha a helyi szükségek mindenütt feleke-
zeties néptanodákat követelnek, a minister báró ur ezeket is 
üdvözölni fogja. Érdekeltség az, amit felkölteni akart a nép-
nevelés iránt, és segéderőt adni a népnevelés terén eddig 
működő püspökségnek és papságnak. Nincs ok, mely miatt 
e kettőt elutasítani kellene, miután a nép indolentiája az, 
és elhagyottságunk volt eddig is a legnagyobb akadály, hogy 
sikeresebben nem működhettünk. 0 az oktatás terjedését 
kivánja ; ha ez csak felekezeti néptanodák, s ezeknek elő-
mozdítására felállított felekezeties egyletek által történhe-
tik, ebben a haza nyerni, a hazai nyereménynek a minister 
örülni fog. Szabad kezet adott az egylet alakitóinak a szer-
vezésben ; hogyan lehetne itt democratisatióról beszélni is? 

A kath. rendek felállítását sem határozza el, hanem, 
mint fia az egyháznak, a mai viszonyokban szükségesnek, 
üdvösnek látja, s ezt a három érseknek megírja, hogy a vi-
lági katholikusok is befolyhassanak az egyházi érdekekre, 
amint ezt a kath. egyház szervezete megengedi, kérvén, hogy 
erről tanácskozzanak, intézkedjenek, s a megállapodást vele, 
a ministerrel közöljék. 

A püspökség itél, határoz tehát a kath. rendek műkö-
dési köréről, nem pedig a minister ; hogyan lehessen neki 
democratisáló szándékot tulajdonítani ? nem foghatjuk meg. 

Az 1849-i cultusminister másképen járt el,ő decretált,aug. 
20-ára nemzeti egyházi gyűlést hirdetett, ezt 2/3 részből vi-
lágiakból szervezte, a püspökséget meg nem kérdezte, a 
szerzetesrendeknek, mint a kor felvilágosodásával meg nem 
egyező intézménynek, és a papi nőtlenségnek, mely a sza-
badságot korlátozza,eltörlését, stb. stb. a kormány terveinek 
vallotta; de az 1867-i cultusminister, mint engedelmes fia 
az egyháznak, aki egyháza érdekeit szivén viseli, a püspöki 
kar Ítéletét, határozatát keresi, kéri, várja. 

Kétségkivül,hogy mindezt azután hatályos befolyásával 
előmozdítsa. 

A „P. Napló", az uralkodó párt közege, nem tartotta 
érdemesnek, hogy a minister urat oly gyűlöletes insinuatio 
ellen, legalább egy jegyzéssel védelmezze, s a minister ter-
vét,nehogy a gyűlöletes insinuatio következtében előre dugába 
dűljön, igazi értelmében föntartsa. 

De jobb semmit nem írni, ha okosat írni nem akarunk ; 
s ha okosat írni nem tudunk, legalább jó, ha akkor okosa n 
hallgatunk. 

Mi kimondjuk, hogy a nm. minister ur mindkétrendü 
levele a papságnál ellenszenvre nem talált, sem ellenszenvet 
nem költött fel ; hogy még lelkesedést is nem szült, azt csak 
némely indokolásnak, némely közbevetett állitásoknak, me-
lyekkel a levélben a többi jó állitások között találkozunk, 
kell tulajdonítani. Ajó szándékot, melyet a nm. minister ur-
ban el kell ismernünk,dicsérhetjük, a jó czélt elérni óhajthat-
juk ; de midőn több állításon megdöbbenünk, több által meg-
lepetünk, némelyek által pedig épen ellenmondásra kény-
szeríttetünk,ott lelkesülni nem lehet; mert ott tisztázni, felvi-
lágosítani, az eszméket rendezni, összhangzásba kell hozni. 

Aki ezekre nézve a ministeri levél olvasása alatt lel-
kében önmagával küszködik, az nem lelkesülhet. 

De a minister báró ur sikert akart, a lelkesedéssel nem 
törődhetik ; ezt pedig neki a franczia lap ellenében, amen-
nyire ismereteink terjednek, itt előre is megígérhetjük. 

Csak hogy más indokokból, más alapon, más irányban 
lesznek mint a kath. rendek, ugy a népnevelési egyletek is ; 
de lesznek, és épen azon czélra, melyet a minister ur emii-
tett. A minister ur jót akart ; mi az útját, módját ismerjük, 
melyen e jóhoz érhetünk ; nem akadályozása tehát, hanem 
a ministeri tervnek elősegitése lesz minden szavunk. Mi jó 
lélekkel, kész akarattal fogadtuk a nm. minister urnák sza-
vait : nem kételkedhetünk, hogy ő is jó lélekkel, mint fia az 
egyháznak, fogadandja a püspökségnek, — és kegyesen a sze-
rény irónak szavait. 

Miért más indokból, miért más alapon, más irányban ? 
közvetve e sorok is meg fogják mondani. 

E két tárgyról, csekély tehetségünkből, függetlenül 
szólni akarván, távol van tőlünk, mintha a kath. rendek 
vagy a népnevelési egyletek felállításáról, szervezéséről, mű-
ködési körük meghatározásáról, vagy pedig egyenes irány-
adásokról ez ügyben szólni merészkednénk. Ez irói körünk, 
hivatásunkon kivül esik ; ez a püspöki joghatóság teendője, 
melyet tisztelnünk kell. 

Van azonban elég, ami lapirói tisztünk körébe esik, s 
ezt maga a két okmány bőven nyújtja, az ő állításaival, me-
lyeket felvilágosítani, — az ő lehozásaival, melyeket igaz ér-
telmökre szorítani,néhol az ő vádszerü feltevéseivel, melyeket 



látszólagos erejükből ki kell vetkőztetni, azon félreértések-
től, melyekre eddig is már alkalmat nyújtott, vagy ezután 
nyújthat, meg kell szabadítani. 

Mindezek, ha tisztára nem hozatnak, akadályoztat -
hatják az elérendő czélt, melyet a nm. minister ur oly igen 
óhajt elérni, sőt mivel hazánkban nehéz küzdelmeket lát, a 
kath. rendekben segédeszközt keres az egyház számára : ha 
mindezen félreértések meg nem gátoltatnak, félni kell, hogy 
segély helyett uj veszélyt hoznak, és mikor tömött sorban 
kellene küzdeni, a küzdelemre hivatott sorok a küzdelem 
előtt felbomlanak, s lesz üdv helyett átok, amit a nm. minister 
ur épen ugy nem akar, mint mi. 

Ezek miatt írói tisztünk inkább a nehézségeket fogja 
elháritani, semmint valami positivummal a püspöki hatalom 
határozatait megelőzni. 

Talán evégre tette közzé a nm. minister ur mind a két 
okmányt, hogy a nyilvános taglalások által minden ami hiá-
nyos, ami az okmányok fogalmazásánál egy erős hittudós 
hiányából eredhetett, kipótoltassék, ami nehézséget szülhetne 
az előre is egyengettessék. Más szándékot a levél közzététe-
lében nem kereshetünk. 

Megteszszük, amit tehetünk, köteles tisztelettel, de 
a határokig vitt irói szabadsággal is, meg levén győződve, 
hogy nemcsak a tárgynak teszünk ebben szolgálatot, hanem 
a nm. báró ur szándékainak is megfelelünk. 

Legelőször is ki kell mondanunk, hogy a kath. rendek 
létrehozatala a népnevelési egyletek felállításához ugy áll, 
mint a fő a taghoz, mint az egész az egyes részhez, mint 
az egész gépezet az egyes kerékhez.Ha a világi katholikusok-
nak az egyházi érdekekre be kell folyni, miért nem az is-
kolákra, miután ezekben az egyház legnagyobb érdeke 
fekszik ? 

A népnevelési egyletek, ha lesznek, csakfelekezetiesek 
lehetnek ; a kath. rendeknek pedig a nm. minister ur által 
is elismert egyik czélja a nevelés és oktatás : e két intéz-
ménynek összhangzani, vagy inkább, hogy üdvösen össz-
hangzzék,egy testületnek, egy kormányzó eszmének aláren-
deltetve kell lenni. Legjobb tehát, ha épen azok veze-
tik az egyes érdeket, akik fiúi buzgósággal szolgálnak az 
egyház minden szent érdekeinek e hazában. 

Nem gondoljuk, hogy valahol felekezet nélküli népne-
velési egyletek alakuljanak ; de ha mégis valahol alakulná-
nak, azok az ügynek ártani, a közös, összliangzó működést 
zavarni fogják, s utoljára is felekezetiesse'get keilend felöl-
teniök.Ki fogná félreismerni a zavart,mely azonnal születnék, 
mihelyt egy számosabb helységben, vagy kerületben ugyan-
azon tárgyról két egylet gondoskodnék, egyik vallásos, má-
sik vallásközönyös ? Ki ne tartana az összeütközésektől, me-
lyek miatt a legjobb ügy is csak vesztére indulna '? A zsidó 
a maga tanodáját felekezetiesség nélkül nem is gondolhatja, 
a protestáns szintúgy, mikint a történet bizonyitja.1) 

A kath. néptanodákra kívánnák ugyan a protestánsok 
és a zsidók, hogy rajtok semmi felekezetesség ne legyen, 
mikint mindig kívánták, hogy a katholikus ne gondoljon az 

2) P. Napló 196 sz. aug. 27. 1867, a tiszántúli superintendent 
elutasította magától a minister jószándéku javaslatát, kijelentvén, hogy 
a népnevelési egyletek ö reájok nézve sem nem kívánatosak, sem pedig 
kivihetők. 

ö egyházával, mikor a protestánsok leginkább buzgólkodtak 
felekezeti érdekeikről ; de ez nemcsak igazságtalan, nem-
csak ellenmondási fonákság, hanem hazafiatlanság is, hogy 
a protestáns és a zsidó nemzedék legyen erősen felekozeties, 
a kath. nép pedig legyen hithideg, vagyis hitetlen. 

Mikor a kath. nép hitetlen lett, a haza egészben felbom-
lott, megtörött, elveszett ; mert a hitközönyösség lelki el-
fásulás. 

A minister báró ur fájdalommal látja, hogy a katholi-" 
kusok között sok a hitközönj'ös ; mi lenne azután, mennyire 
nőne a minister urnák fájdalma, ha felekezet nélküli egye-
tem, középtanodák, népiskolák által a mostani kath. fiatal 
nemzedék teljesen hit nélkül maradna ? Az »eddigi is rémit 
már, mint rémítene, ha az egész kath. nemzedék oly hideg 
volna hitében, mint azon tanintézet, amelyben felnövekedett ? 
A felekezet nélküli egyletek pedig a hitközönyösséget még 
inkább terjesztenék a hazában. 

Legyenek azonban az eddig írottak csak szükséges ut-
törések az alább következő megjegyzésekre. 

A nm. minister báró ur főeszméje az ország három ér-
sekéhez intézett iratában, hogy a világiaknak mindeddig az 
egyház külső ügyeibe semmi befolyásuk nem volt ; azért kéri 
a nm. érsekeket, hogy híveiknek tért nyissanak ezekre. „E 
közönyösségnek egyedüli okát csak egyházunknak azon 
szervezetében kereshetjük, igy ir a minister ur, mely sze-
rint minden, mi az egyház érdekeivel összeköttetésben áll, a 
kath. hivek befolyásától elvétetett." 

A többi mind érvelés. 
Lehetetlen erre azonnal ki nem mondanunk, hogy ezen 

állitásnak az egyház egész történelme, különösen pedig ha-
zánk r.yolczszázados élete kereken ellene mond. 

Ez állítást legelőbb, és mindenek fölött kel! felderíte-
nünk, mert a dolog létrehozásánál keserűségeket is képes a 
szivekbe önteni, szemrehányásokra alkalmat adni, s igy a 
minister ur jó szándékait teljesen meghiúsítani. 

Ez vádszerii állítás a kath. papságra, mintha az egy-
ház küszöbét oly féltékenyen őrizte volna, hogy még 
saját híveibe sincsen bizodalma. Ez vádszerü állítás, mely 
sokaknál, kik a minister ur levelét a herczegprimáshoz ol-
vasták, ezerszeressé válhatik, más vádakkal bővíttethetik, 
úgyhogy mindeme helyzetek, melyeknek mostohavoltán 
szomorkodunk, egyedül a papság önzésének fognak betu-
datni,s akik eme gyászhelyzetek előteremtésében talán legbii-
sebbek, azok fogják magokat e sokszorozott vád által tisz-
tára mosni akarni. 

Nein lehet tehát feltűnő, ha ezen állítás taglalásánál 
kissé tovább időzünk. 

Ha a nmlgu minister ur állítását igy értjük : „minden, 
mi az egyház érdekeivel összeköttetésben áll, a kath. hivek 
befolyásától elvétetett" — az állami hatalom által : — con-
cedo ; elvétetett az egyház, vagy a papság által : — nego. 

Ha az államhatalom által elvétetett ; tehát a laicus ha-
talomnak, vagyis a királynak és az ö magas hivatalnokainak, 
kik mind világiak, mindenre, mi az egyház érdekeivel össze-
köttetésben áll, mainapig legnagyobb befolyása volt. Ha az 
állam főhivatalai vették el mindazt, ami az egyház érdekei-
vel összeköttetésben volt, saját befolyásuk alá : a hivek szá-
mára semmi befolyás nem maradhatott. Ez természetes ; de 
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erre nézve, hogy ma kath. hiveinknek az egyház körében 
bent semmi befolyásuk nincsen, nem a papsággal, hanem a 
magas Kormánynyal kell feleselni, — e helyzetet nem az egy-
háziaknak, de a kormánynak betudni : s mikor látjuk, hogy 
bizony a kath. hiveknek befolyást kell adni, mert máskép a 
mai viszonyok között a kath. érdekeket nem lehet megvé-
delmezni : hogy kath. hiveinknek némi befolyásuk lehessen, 
nem a püspökséghez kell fordulni, hanem a kormányhoz, 
hogy ami csak a magyar király apostoli jogaihoz nem tarto-
zik, vagy pedig amit csak ezen apostoli jogaiból a király a 
magas kormány helyett, kath. rendek, és ezeknek köréböl 
választott bizottmány által gyakorolhat, mindaz a magas 
kormány kezeiből kivétetve, a kath. rendekre bizassék. 

Soha tehát a püspökség, de mindig a magas kormány 
jön első sorba, akár a múltról beszélünk, akár a teendőkről 
jelenleg tanácskozunk. Miért nincs befolyása kath. hiveink-
nek egyházi ügyeinkre? mert a kormány- minden befolyást 
elfoglalt. Kivel kell számolni, ha kath. hiveinknek befolyást 
akarunk nyitni ? Avval , akinél mindenféle befolyás van 
egyházi ügyeinkre, úgyhogy a mindenféle, kigondolható 
befolyások egyike ez is, hogy a kormány egyik jeles tagja 
ily levelet Írhatott, mint épen a kérdéses levél. 

Ha tehát a kath. hivek között közönyösség észlelhető, 
és e közönyösség abból származott, mert a kath. hiveknek 
semmi befolyásuk nem volt az ügyekre : akkor a nmlgu mi-
nister ur levelének eme tétele : „e közönyösségnek egyedüli 
okát csak egyházunk azon szervezetében kereshetjük, mely 
szerint minden, mi az egyház érdekeivel összeköttetésben 
áll, a kath. hivek befolyásától elvétetett," csak ily értelem-
ben állhat meg, mint igaz tétel : e közönyösség egyedüli 
okát csak abban kereshetjük, hogy minden, mi az egyház 
érdekeivel összeköttetésben áll, az a kormány kezében volt, 
il kormány pedig elég közönyösséggel viselte magát min-
denben a kath. érdekekre nézve, s ma már hivatalosan kell 
a kormány-nak közönyösnek lenni; hogy tehát a kath. ér-
dekek csorbát ne szenvedjenek, hogy a hitközönyösség a 
katholikusok között még inkább ne terjedjen, azon tisztet^ 
melyet eddig a kormány nem a legjelesebben viselt, a kath. 
liivekre kell átruházni, vagy legalább tetemes részt azon 
tisztből nekik átengedni. 

A hivek fordulnak a püspökséghez, s mikint a nmlgu 
minister ur mondja, a legbuzgóbb katholikusok leghangosab-
ban kérnek befolyást,—a püspökség mondhatja:,fiaimikedves 
hiveim ! ha bizalommal voltam a világi kormányhoz, a vilá-
giak képviselőjéhez, hogyan ne lennék bizalommal iránta-
tok ? En a kormányoktól sokat szenvedtem, a kormányok 
ügyeimet sokszor elárulták, én mégis engedtem, hogy ügye-
imre befolyást gyakoroljanak : hogyan ne engedném nektek 
e befolyást, kik a gyásznapokból oldalomnál megmaradta-
tok ? Én mindenütt, minden országban, hol jó szándékot 
találtam, egyházi ügyeimből mindazt, ami felsőbb papiren-
det nem tételez föl, világiaknak adtam át ; hogyan lehet 
tehát felölem azt állitani, mintha egyházi szervezetem oly 
természetű volna, mely szerint a világiaknak csak az egy-
ház küszöbén kivül van helyük ? Mondjátok, hogy „bámul-
hatjuk-e, ha a kath. hivek azt, mire befolyást nem gyakorol-
hatnak, végre olyannak tekintik, mi őket nem érdekli;" de 
nem a ti fiaitok voltak-e a cancelláriánál, a helytartótanács-
nál, akik minden egyházi ügyeimet kezelték, mennyit csak 
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felsőbb papirend nélkül kezelhettek ? Es ma a ministerium 
nem a ti fiaitokkal van-e megrakva ? Pedig ennél van min-
den befolyás. De miután, fiaim ! most semmi vagy igen 
kevés van már kezeimben, amit még veletek megosztha-
tok, forduljunk mindketten oda, ahol ezen befolyás tartatik, 
s az idők követelik, hogy az a ti kezeitekben legyen. íme ! a 
püspökkinevezésekben, az egyházi főméltóságok osztásában 
nekem püspöknek alig van befolyásom, a mittister még az 
én előterjesztésemet is képes kiforgatni, s azt kérheti kine-
veztetni, akit én nem is terjesztettem elő, vagy akit legke-
vesbbé alkalmatosnak Ítéltem. En üdvösnek látom, hogy a 
kormány helyett, mely hivatalosan közönyös, kath. férfiak-
ból alakított oly közeg állittassék fel ő Fölsége oldala mellett, 
mely a kath. egyháznak eme legmagasabb érdekét, mely 
püspökeinek lcineveztetésében van, igazán szivén hordja. A 
magas kormánynak föntartathatik az öt illető rész. Menjünk 
tehát a ministerhez, s miután szükségesnek látja, hogy nek-
tek befolyástok legyen a kath. egyházi érdekekre, és ebez még 
ő, mint hü fia az egyháznak,szivén viseli az egyház érdekeit, 
jöjjön velünk, hogy ez igy legyen ezután, s az egyházi ügyek, 
miután akkor is legdrágább ügyei lelketeknek, mikor semmi 
befolyástok nincs reájok, most, mikor befolyást fogunk kérni 
számotokra, valóban reátok nézve nem lehetnek idegenek. 
A kinevezésekre én csak előterjesztést teszek, többet nem 
tehetek ; ha ezt is nektek adnám át, akkor én mint püspök, 
ezen egyházi ügytől egészen elüttetném, s az egyház nem 
egyház, hanem egészen politikai intézet lenne. Látjátok te-
hát, hogy amint mondtam, a kinevezésekre nézve veletek 
már semmit sem oszthatok meg, mert kezeimben is csak 
egyetlen egy vékony szálacska maradt fön; hogy befolyás-
tok legyen, ez csak ugy lehet, ha az, ami a minister kezében 
van, a ti kezeitekbe tétetik át. 

Vannak még nekem alapitványaim, pénzösszegben 
fekvő birtokban azon czélra, hogy templomaim épittessenek, 
kijavíttassanak, föntartassanak, papjaim, kiket fiaitokból 
választok, élelemmel elláttassanak, hogy iskoláim szükségei 
fedeztessenek. Ezen alapítványokban nektek legnagyobb 
érdeketek vagyon, hogy fönmaradjanak, mert amit nektek, 
hiveknek kellene tenni, például templomot épiteni, iskolát 
nyitni, papot tartani, mikint ezt a prot. polgárok teszik, azt 
az alapítványok jövedelmeiből tehetjük, s ha az alapítványok 
elvesznek, rátok és fiaitokra nagy teher háramlanék, miután 
az egyházi szükségeket fedezni kell, ha csak minden religiót 
kitagadni nem akarnánk, s amennyiben azon alapítványok 
csökkennek, a teher rajtatok ép annyival emelkedik, ameny-
nyit azon alapítványokból elvesznek, azt a ti zsebeitekből 
veszik el. 

Ezen alapítványok tehát csontig velőig érdekelnek 
mindnyájunkat; ez a miénk, katholikusoké az országban, 
ezen alapítványok az összes kath. magyarság vagyona, bir-
toka, kath. egyházi és iskolai czélokra, ennek, mint sajátunk-
nak, kezeléséhez jogunk, sőt kötelességünk van. 

Ezen alapítványokat a kormány kezelte, a kormány 
kezeli ma is. Mig a kormány alkotmány szerint, tehát az 
állam szerkezete szerint katholikus volt, nem szóltunk, mert 
biztos kézben láttuk,—a kath. alapítványokat kath. kormány, 
kath. közeg mindig kezelheti; de ma a kormány már alkot-
mányosan nem katholikus, mert vallásközönyös ; illetéktelen 
tehát,hogy a kath. érdek teljhatalmú bizományosa,s igy,hogy 
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kath. alapitványainknak kezelője lehessen. Mikor tőlünk 
megvál, siessünk a miénket megtartani, nehogy magával 
vigye gyermekeink, utódaink, valóságos kath. érdekeink 
csorbításával, megkárosításával. Az alapítványok megfogy-
tak, szaporodó szükségeinkhez képest nemcsak nem szapo-
rodtak, de csökkentek a kormány kezelése alatt. En azon-
nal a ti kezeitekbe tenném le ezen alapítványok kezelését; 
de van-e nekem is, püspöknek, ezen alapítványok kezelésé-
hez beleszólásom ? Nincs semmi. Eleget kértünk, kopogtat-
tunk, ő Fölségéhez, az apostoli királyhoz előterjesztéseket 
tettünk ; de a kormány mindig elég ügyes volt, hogy ne 
nyerhessünk semmit a jó királytól, a mi legfőbb védnökünk-
től, legfőbb egyházi kegyurunktól. A sok kopogtatások után 
annyit nyertünk, hogy az alapítványokról évenkint sommás 
kimutatás közöltetik velünk püspökökkel ; ez az alapítvá-
nyok kath. jellegéről, czéljáról egy hivatalos elismervény. 
De hogy ellenőrizhessük,hogy a czélszerütlen kezelésen javít-
hassunk, hogy a jövedelmeket felemelhessük.azt eddig sehogy 
sem tehettük. Én magam, püspök, az egész püspökség, ki 
vagyok zárva ezen kath. egyházi alapítványokból; hogyan 
nyithassak tehát nektek működési kört ezekre ? Nekem,püs-
pöknek,kérni, koldulni kell, ha templomom összeroskadt, hogy 
adjanak az alapitvány jövedelmeiből valamit ; gondoljátok, 
hogy kapok ? Tiz évig is kunyorálok, mig végre valamit 
kapok, néha pedig még harmadik utódom sem kaphat sem-
mit, és ha végre mégis kapok, kegyelemnek kell tartanom, 
hogy én, megyémben a kath. egyháznak feje, az enyimből 
kaphatok valamit. Mondják ilyenkor, hogy nincs miből adni 
a szükségekre ; de hogy meggyőződhessem erről, hogy vala-
hogy segíthessek, miszerint legyen, miből adni, módomban 
nincsen, a kormány hivatalnokának puszta szavára hinnem 
kell, hogy nincs pénz. Igy vagyunk evvel, s mégis utoljára a 
világ fülehallatára kell hallanom a vádat, mintha híveimtől 
idegenkedtem volna, s nekem lenne felrovandó, hogy híve-
imnek semmi befolyása nincsen. Ha mind eme befolyások az 
én kezemben lennének, valóban pirulnom kellene e vádra ; 
de mikor nekem, püspöknek, sem volt befolyásom, a többi 
nyomorokhoz még ez is járul, hogy az egész világ előtt saját 
hiveim iránt idegenkedéssel, bizalmatlansággal vádoltassam. 
Calamitas numquam sola. Ezen alapítványok nagy fekvő 
birtokból is állanak ; gazdákat a kormány nevez ; ha a kor-
mány közönyös, e gazdák sem törődnek sokat avval, hogy 
egyházi szükségeink fedezésére szaporítsák e kath. közva-
gyonunkat. De ha mi katholikusok nevezünk oda kormány-
zót, tiszteket, gazdákat, mint sajátunkat tiz év alatt kétany-
nyira emelhetjük ; s lesz templom, lesz iskola minden faluban, 
anélkül, hogy ti erre fiaim csak egy fillért is adni kénysze-
rítve volnátok. E befolyást én nem magamnak, hanem nek-
tek követelem, mert bizony a gazdatisztek,nem a plébánosaim, 
hanem tik lesztek : de hogyan adjak nektek erre befolyást, 
mikor magamnak sincs ? mikor a kormány minden befolyá-
sából e nagy egyházi érdekekre nézve engemet is, titeket is 
kizárt ? Nem az egyház szerkezete tehát, hanem a kormány 
cselekedete volt, hogy tik e befolyástól el vagytok ütve, s 
ezen alapítványokat ugy tekinthetitek, mintha ezek titeket 
nem is érdekelnének. 

Végre jönnek az iskolák, az egyetemtől kezdve egé-
szen az utolsó falusi néptanodáig, a képezdék, a nevelő-

intézetek ; ezekre nézve, kedves fiaim, nektek legnagyobb 
befolyástok lehetne, és nincs; de van-e nekem püspöknek ? 
Nekem sincs. En nem nevezem a tanárokat, még meg sem 
kérdeztetem afelől ; nem szabom ki a tanrendet, nem határo-
zom meg a tankönyveket,nem kisérhetem figyelemmel,váljon 
a ti kath.fiaitokat valamely tanár vagy tanitó nem teszi-e val-
lástalanná az előadásokba ügyesen beleszőtt gúnyorozással, 
a hitetlenség fullánkjaival, stb.; ahol ilyent tudnék is, el nem 
mozdíthatom a tanszékről, stb. Nekem, püspöknek, semmi 
befolyásom nincsen az iskolákra, ezeket mind a kormány 
tar t ja befolyása, igazgatása alatt, innen mindketten ki va-
gyunk zárva, pedig hitünk csemetéi nőnek bennök. Panasz-
kodtok, hogy nincs befolyástok a nevelésre, az oktatásra, 
pedig kath. hivek vagytok ; e panasznak szavat adott a cul-
tusminister ur. Igaza volt, nincs befolyástok, pedig kath. 
hivek vagytok ; de van-e nekem befolyásom,aki kath. püspök 
vagyok ? Panaszkodtok, én is hozzátok csatlakozom, mert 
nekem sincs kellő befolyásom azokra, s én is akarok, nem 
magamnak, hanem veletek együtt. íme ! hova jutottak az 
ügyek? Prot, iróink tervezgetnek; de soha a debreczeni 
collegiumról,vagy a körösi stb. gymnasiumról,— ezt ők négy 
fal között, elzárva a világtól szokták tenni, — hanem min-
dig kath. egyetemünkről, kath. gymnasiumainkról. Az ő is-
koláik res alicujus, a mi iskoláinkat pedig res nullius gyanánt 
tekintik. 

Nézzétek ! Egyetemünket kath. érsek alapította, kath. 
érsek bővítette, egy ajtatos és kitűnő kath. királyné apátsá-
gokkal , prépostságokkal javadalmazta ; kath. tanintézet 
tehát; van-e befolyása a herczeg prímásnak e r re? Nincs, 
mert különben nem engedte volna, hogy oda a ti fiaitok he-
lyébe protestánsok neveztessenek ki tanárokul. A kath. 

magyarság öröksége ez,mely katb.őseitől reája szállott; a kathl 
tudománynak van ez szentelve, hogy ott kath. férfiaitok 
tündököljenek, alkalmuk levén e hivatásra, műveljék mago-
kat a szaktudományokra, képesítsék a tanári pályára, s oda 
eljutván, tanulmányaikat tökéletesitsék. De nincs annyi befo-
lyásom az egyetemre, hogy kath. örökségünket őseink nevé-
nek becsületére, férfiaink, a ti fiaitok számára megőrizzem. 
Ha a ti érdeketekben, az egyház ebbeli jogainak védelmére 
felszólalok, azonnal clericalis tendentiákról lármáznak, 
mintha én saját érdekemben járnék el, mikor a kath. egye-
temet kath. fiaitoknak számára vindicálom ; mintha az én 
fiaimnak keresnék utat oda, — igen, igen, az én lelki fiaim-
nak, kik a ti testi fiaitok. Van ugyan némi befolyásom a 
hittani karra , de itt épen legkevesebbtől kell tartanom, s 
ahol nagyobb szükség volna befolyásomra, ép azon karok-
ban semmi befolyásom nincsen. Nincs befolyásom, de azért 
hitközönyös nem vagyok : hitközönyös módon viselték mago-
kat azok, a kath. érdekekre közönyösek voltak azok, akik ő 
Felsége neve alatt az egyetememre egyedül befolytak. 

A középtanodák tanáraival tehetek-e valamit? Sem-
mit; az évi kimutatást én csak ugy olvashatom mint ti, ha 
épen valaki egy példánynyal a nyomatott érdemsorozatból 
megtisztel. 

A néptanodákra van némi befolyásom, ezek után a 
kormány nem sohajtozott, ezt, mint vilisrest, kezünkre bízta. 
Voltaire, a szabadelvűek fejének szavai: „A nép mindig 
ostoba, mindig barbár marad. Ezek ökrök, melyeknek csak 
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iga kell és szalma," mai napig állott, a népről az egyházon 
kivül senki sem gondoskodott. Ma elég a lárma, hogy a nép 
nem müveit; mi is sajnáljuk, és azt főképen, hogy akik a 
nép műveltségén mindig óbégatnak, iskolát emelni, tanitót 
fizetni, tanszereket beszerezni stb. saját pénzükön nem ipar-
kodnak. A papság nem kiáltozza, hogy népünk műveletlen, 
hanem iskolát épít, tanitót fizet, tanszereket vásárol, úgy-
hogy ami van, azt legnagyobbrészt a papság hozta létre. Ki 
is tanit a legszegényebb falun ? Az organista. Hol van a 
néptanoda '? az organista házában. Ki fizeti az organistát ? 
Az egyház. Igaz, ez nem minta-tanoda, de mégis jobb mint 
semmi, és a papság hozta létre ezt is, mig a népnevelés kiál-
tozói ily néptanodát sem emeltek eddig. Ahol a földesúr 
tanodát építtetett, nem az egyház, nem a papság volt-e első, 
amely a földesurat üdvözölte, a tanodát megáldotta ? És 
kinek mondta valaha a papság, aki néptanodát nyitott : mi-
nek tetted ezt ? hogyan merészeltél néptanodát nyitni ? 
Örült, ha gyéren történt az, ami a papságnál erejéhez képest 
történt. Mennyire üdvözölnök a népnevelés ezen firkászait, 
ha mindegyik legalább egy néptanodát 10,000 fttal javadal-
mazva alapitott volna ! De ezek egy békát sem szereztek 
néptanítóul, mégis fitymálják azt amit mi eddig tettünk. Mi 
megtiszteltük a néptanodát, mert belé tanítani jártunk ; de 
ki volt ezen irkászok közöl csak egyszer is e tanoda próba-
tétén ? ki osztott jutalmakat ? Jobb volna tenni, és aki tett 
amit tehetett, megbecsülni, példáján buzdúlni.3) 

A concordatum után van némelyekre befolyásom. De 
mennyit nem lármáznak emiatt a concordatum ellen '? Hit-
közönyösségről van panasz, s ez onnan eredne, mert befo-
lyásunk nincsen. Ki tehát az oka e hitközönyösségnek ? Az, 
aki titeket velem együtt mindezekből kiszorított. 

Álljunk össze, a minister ur fájlalja a hitközönyössé-
get, mi is fájlaljuk, — segíteni akar rajta, mi is akarunk ; 
mondja, hogy gyakorlandó befolyás által segíthetni a bajon ; 
tegyük meg, legyünk rajta, menjünk mind a hárman, én, ti, 
és a minister ö Fölségéhez, adjuk elő a minister ur szavaival, 
hogy a hitközöny a befolyás hiányából származik egyházi, 
legmagasabb érdekeink, ügyeink kezelésében ; mondjuk meg 
a minister ur szavaival, miszerint küzdelmek fenyegetnek 
mindnyájunkat, s ezekben csak ugy győzhetünk, hogyha 
legmagasabb egyházi ügyeinkbe szükséges, jogos, áldásos 
befolyást fogunk gyakorolni, „s hogy ezen befolyás, melyet 
e hazának épen legbuzgóbb katholikusai és az alsóbb clerus 
nagyrésze óhajt, söt követel, többé nem zárathatik ki, sőt, 
hogy ennek elismerése már el sem halasztható." Én erősen 
hiszek kettőt : 1) hogy ö Felsége nem lesz ellene, 2) hogy a 
minister ur, ha á-t mondott következetesen bé-t is mondand, 
mert ö Fölsége apostoli királyunk előtt a minister ur érveit 
fogjuk használni. Dicsőség akkor a minister urnák, örök név 
közöttünk ; ó ! tudjátok a kath. egyház mindig igen liáladatos, 
s csak is az marad fön, amit ö felkarol, a liberálisok még át-
kozhatják is a minister urat : mi, miután ily befolyásra segit 
fel minket, örökké áldani fogjuk öt, s neve, családja örökös 
tiszteletben, dicséretben lesz a kath. magyar egyházban. A 
kath. egyház halhatatlan, de csak is az halhatatlan e földön, 
akit és amit ő halhatatlanit. 

Hozzám fordultok befolyásért kedves hiveim, a minis-
ter ur levele még buzgalmat is keltett fel bennetek, bogy 
tőlem befolyást kivánjatok, o ! talán némelyik engemet, elő-

3) Mennyire ki volt hatalmunkból véve az iskolaügy, „P. Napló" 
207. sz.) X ezimü irója bevallja : „Nem lehet ugyanis nem tudniok, hogy 
ilyesminek (a befolyásnak) csak kérelmezését som lehetott volna az ed-
digelé fönállott kormányoknál mgekisérteniök, anélkül, hogy a legszigo-
rúbb visszautasítás és megrovásnak tegyék ki magokat, azon czinmél 
fogva : mert az oktatás és az iskolák vezetése és kormányzása nálunk 
felségi jog, melyet a felség kormánya által gyakorol." 

deimet, az egész püspöki kart képes volna vádolni, hogy 
híveinket mindenből az egyházban kizártuk : én örülök e 
buzgalomnak, hogy kath. egyházi érdekeink előmozdítására, 
védelmére, biztosítására, működési kört kértek ; melyik 
püspök ne üdvözölné e buzgóságot ? melyik atya idegenked-
nék saját fiaitól ? De hogyan oszthatok én meg veletek va-
lami működési kört, hova feltételül papirend nem szükséges, 
mikor nekem sem maradt semmi kör? Hogyan nyissak én a 
ti buzgóságtoknak mezőt, mikor magam is ki vagyok belőle 
zárva ? Fiaim ! minden a kormánynál vagyon, s fogjuk fel 
az újságba küldött levél szavait, segítsen fel minket férfia-
san az, aki bennetek e buzgalmat felgerjesztette, azokban t. 
i. kiknél még ily buzgalom nem volt. Elsoroltam a főbbeket, 
nekem nem maradott más, minthogy titeket az oltárhoz 
minister-gyermekké felvehesselek, vagy pedig a templomban 
perzselylyel kéregetni felhatalmazzalak ; ez majdnem az 
egész, amit még veletek, kik nem vagytok felszentelt papok, 
megoszthatok. 

Ezeket tekintve, egy szivvel, egy lélekkel, de közös 
fájdalommal irom alá, és mondom, amit a minister báró 
ur irt : „Mi e (kath.) vallás hivei Magyarországban több-
ségben vagyunk, — ha azonban egyházunk helyzetét 
elfogultság nélkül tekintjük, be kell vallanunk, hogy da-
czára követői számának, a nagy vagyonnak, melylyel bir, 
a fénynek, mely azt környezi, s a kiterjedt politikai befo-
lyásnak, melyet az egyház férfiainak törvényeink biztosí-
tottak, a kath. egyháznak állása Magyarországban nem 
mondható kielégitönek ;" és miután a kormány kath. hivek, 
titeket mindenből kiszorított, „tagadhatatlan tény, hogy 
azon közszellem, mely más hitfelekezetek hivei között léte-
zik, a katholikusok közt fel nem található." 

Van még valami kedves fiaim, amiben osztozhatunk 
még ; de ez mind jelentéktelen, kicsiny, hatástalan, az élet 
nagy föladataira a mai korban ki nem elégitő. És ezek na-
gyobbára kötelességek ; már pedig biztositlak titeket az én, 
biztosithatlak püspök testvéreim nevében is,hogy a fönmaradt 
és megosztható kis dolgokba való befolyástokkal mi meg-
nem elégszünk, valamint ti sem elégesztek meg; az én néze-
teim, a ti lelki atyáitok szándékai és bizalmai irántatok 
sokkal magasabbra czéloznak ; mi mindenben, a kicsinytől a 
legnagyobbakig befolyást akarunk nektek nyitni. Legyetek 
buzgalommal ; de erre nézve, amint látjátok, nem a püspö-
kökkel, hanem másokkal, kik nem püspökök, kell szólani ; 
mi nem fogunk egymással feleselni, mert a kérdéses befolyá-
sokból mindketten ki vagyunk zárva ; mi együtt, egy czélra, 
egy értelemben fogunk beszélni ott, ahol kell.' 

E hosszú párbeszéd röviden adja elö a tájékozási pon-
tokat, s kilincset vet sok fájdalmas félreértések elé ez 
ügyben. 

Vagyis, amint irtuk : ,nincs a kath. híveknek befolyása 
az egyházi ügyekre, mert e befolyást az állam sajátította el 
egészen : concedo, — mert az egyház zárta volna ki a híve-
ket : nego ; következőleg : ,soha a püspökség, de mindig a 
magas kormány jön első sorba, valahányszor szó van, hogy 
a kath. hivek befolyást nyerjenek kath. ügyek kezelésébe/ 
mert minden befolyás a magas kormány kezében van, ugy 
annyira, hogy minister-gyermektiszten kivül alig van va-
lami, amit a papság a világi hívekkel még megoszthatna. 

Elég lesz bevezetésül azon czélra, nehogy a minister 
ö ninéltóságának főállitását valaki balul magyarázva, az uj 
vállalatot a püspökség elleni vádakkal, szemrehányásokkal, 
keserűségekkel kezdje, s igy a jó dolgot, melyeta nm. mi-
nister úrral forróan óhajtunk, még inkáhb nehezítse. Majd 
szélesebb tér fog nyílni előttünk a szükségesek felvilágosí-
tására. (Folyt.) 
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A herczegsprffnás válasza 
az oktatás- s CHltasügyi ministernek juliusi levelére. 

927. sz. Nagymlgu báró, s kir. vallás- és közoktatási mi-
nister ur! — Kétségkiviil mély vigasztalással és rokonérze-
lemmel tölte el velem együtt Magyarország minden katho-
likus hiveit azon férfias önérzet és vallásos buzgalom, mely-
nek a romai katholikus országgyűlési képviselők Erdélyből 
közelebb oly fényes és követésre méltó példáját adták, mi-
dőn azok, az erdélyi püspökkel egyetértve, a testvérhon 
összes katholikus lakossága nevében a magyar kormány 
utján ő es. kir. apostoli Fölségéhez azon kérelemmel folya-
modtak, miszerint Erdélyben a romai katholikus egyháznak 
régi törvényes autonómiája helyreállittassék, s Erdélynek 
vegyes egyházi és világi katholikus státusai mindazon jog 
és közvetlen befolyás teljes birtokába visszahelyeztessenek, 
mely őket az iskolák, az alapitványi javak, s egyéb egyházi 
ügyek körül mind a törvények értelmében, mind a dolog 
természeténél fogva, más vallásfelekezetek autonómiájával 
szemben, százados régi üdvös gyakorlat szerint is kétségkivül 
megilleti. 

S ha még emelheti valami az örömet és helyeslést, 
melylyel az erdélyi katholikusok ezen korszerű föllépése 
Összes magyarországi vallásrokonaik részéről kivétel nélkül 
üdvözöltetik, — ez ama lovagias készség, méltányosság és 
igazságszeretet, melylyel, mint excellentiád f. é. julius hava 
20-án kelt nagybecsű soraiból értesülök, e folyamodást a 
magas kormány pártolólag sietett ő Fölségéhez a legfelsőbb 
apostoli királyi beleegyezés végett fölterjeszteni. 

Excellentiád vallásos és hazafias gondoskodása azon-
ban nem állapodott meg az erdélyi felterjesztés hathatós 
támogatásánál, hanem alkalmat merítve ezen incidens analó-
giájából, mind magas állásánál, mind vallásos hűségénél 
fogva hivatásszerű kötelességének ismeré, a magyarországi 
katholikus egyház helyzetét és érdekeit is fontolóra venni, 
s azon eszközök iránt, melyektől, excellentiád meggyőződése 
szerint, egyházunk állása s jövője e hazában függ, bölcs 
nézeteit és aggodalmait velem is közölni, s egyszersmind a 
sajtó utján köztudomásra hozni. Röviden egybefoglalva, a 
katholikus egyház autonómiájának biztosítására Magyaror-
szágban excellentiád szükségesnek látja, hogy ezentúl ha-
zánkban az iskolákra, s az egyház javaira s érdekeire a világi 
katholikusoknak is arányszem befolyás engedtessék. 

Indokolva találja ezt excellentiád a legbuzgóbb ma-
gyarországi katholikusok hangos követelései által; indokolva 
azért, mert nincs ok, hogy a katholikus egyház Erdélyben a.í 
állam irányában nagyobb autonómiával birjon, mint Magyar-
országban, — vagy hogy Erdély világi katholikusai iskolai 
s egyházi ügyekben oly befolyást gyakoroljanak, melyet a 
magyarországi katholikusoktól meg lehet tagadni. 

Indokolva hiszi továbbá excellentiád ezen reform szük-
ségét azon erkölcsi hátrányok által, melyek véleménye sze-
rint a katholikus egyházra honunkban csak azon körülmény 
folytán háromoltak, hogy „az egyház eddigi szervezete sze-
rint a katholikus világiak az egyházi és iskolai dolgokra 
minden befolyásból kizáratván, rég megszokták, minden, az 
egyházat vagy iskolát illető ügyeket olyanoknak tekinteni, 
melyekhez semmi közük sincs." 

Ily erkölcsi hátrány gyanánt emeli ki végre excellentiád, 
szerinte, a katholikusok közt fel nem található közszellem 
és.összetartás hiányát, — a népnevelés hátramaradását, s a 
vallási közönyösséget, melyet excellentiád kizárólag csak a 
katholikusok közt vélvén tapasztalhatónak „annak egyedüli 
okát csakis egyházunknak azon szervezetében hiszi kereshe-
tönek, mely szerint minden, mi az egyház érdekeivel össze-
köttetésben áll, a katholikus hivek befolyásától elvétetett." 

Tekintve a magasztos ezélt, mely hazánkban a katho-
likus egyház autonómiájának biztosítása körül excellentiád 
vallásos érzelmeit, s államférfiúi gondjait vezérli, — a világi 
katholikusokra vonatkozó fennérintett javaslat nemcsak ré-
szemről, de az összes magyarországi katholikusok részéről 
is annál örvendetesb fogadtatást és bensőbb elismerést 
nyert, minthogy az nemcsak átalános közóhajtásban, de 
egyszersmind közös egyházi és nemzeti érdekben gyökered-
zik, hiáuya eddig is mindinkább érezhető lőn, s épen azért 
már évtizedek óta a magyar püspöki kar kebelében tüzetes 
megvitatás és tervezés annál élénkebb tárgyát képezé, mint-
hogy ezen javaslat az anyaszentegyháznak szellemével el-
lenkezésben nincs. 

Bizonyítja ezt nem csak maga Erdély, hanem azon 
joggyakorlat is hazánkban, melyre excellentiád a patronatus 
és királyi városok tekintetéből hivatkozik. 

Valamint tehát téves azon feltevés, mintha a világi 
katholikusok egyházi befolyásának eddigi mellőzése hazánk-
ban az egyház szervezetéből venné eredetét, s mintha az a 
clerusnak lenne felróvliató: — ugy joggal tiltakozik a katho-
likus egyház honunkban minden felelősség ellen c.zon fenn-
elsorolt erkölcsi hátrányokért, melyeket excellentiád nagy-
becsű levele felemiit ; — joggal tiltakozik még azon esetben 
is, ha azok akár egészben, akár csak egy részt a világi ka 
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tholikusok befolyásának akadályozásából lennének származ-
tathatók. 

Véleményem szerint a vallásos közönyösségnek, vala-
mint legfőbb okai, ugy legsiralmasabb következményei is a 
catholicismus határain kivül keresendők, s bizonyos az, hogy 
azon eszmekór, melyből a vallásbeli közönyösség és lelkisi-
várság fakad, az államot és társadalmat még nagyobb ve-
szélylyel, s tartósb pusztításokkal fenyegeti, mint az egy-
házat. 

A valódi hithidegség és közönyösség épen ott tenyé-
szik leginkább, hol az nemcsak halálos kórnak nem tekinte-
tik, sőt ellenkezőleg a sajtó és irodalom által, mint a baladás 
jelképe ápoltatik. 

Hogy ily tulajdonképeni vallásos közönyösség hazánk-
ban épen a katholikusok közt és pedig kizárólag lenne felta-
lálható, legyen szabad kétségbe vonnom. En részemről jobb 
véleményben vagyok a magyarországi katholikus világiak 
hitélete s buzgalma fe lől :— s ezekre támaszkodik, s ezek 
részvétét hivja fel az egyház. 

Nem érzem azonban magamat arra felhívottnak, hogy 
az excellentiád által, nagybecsű indítványában tárnokok 
gyanánt használt állitások mindegyikére nézve, különösen a 
katholikus egyháznak a világi hatalom általi pártoltatását, 
ugy a kath. iskolai ügynek, s népnevelésnek az evangelikus 
kisebbség irányában való alárendeltségét illetőleg, — ez 
úttal bővebben nyilatkozzam. 

Azt hiszem, ezekre nézve lehet valaki eltérő vélemény-
nyel is, mint vagyok én is, anélkül, hogy a dolog velejét 
roszalná, s kevésbbé akarná, mint excellentiád, az óhajfott 
czélt elérni, s az ajánlott eszközt, t. i. a kath. világiaknak 
közremunkálását elfogadni. 

Bármily sok legyen is azonban a katholikus iskolaügy 
és népnevelés terén hazánkban még kivánni való, még sem 
volna talán méltányos a katholikus iskolákban szerezhető 
ismeretek, s az ott nyert erkölcsi irány és műveltség értékét 
kevésre becsülni mindaddig, valamig azok képesek oly fér-
fiakat, még pedig nagy számban nevelni, minők minden 
időkben, igy napjainkban is, hazai műveltség és tudomány, 
erkölcsi jellem s államférfiúi bölcseség által kitűntek, s a 
magyar nemzet nevét s politikai értékét európai hírűvé 
tették. 

Pedig e nép többsége katholikus, és katholikus isko-
lákban, katholikus tanitók által képeztetett. 

Excellentiád államférfiúi otthonossága elengedi annak 
fejtegetését, mily állást foglalt el a katholikus egyház ha-
zánkban az alkotmányos monarchia alakulásától kezdve a 
legújabb korig, mint uralkodó állam-egyház, s mikép alakult 
és szükült hatásköre azon mértékben, melyben a világi kor-
mány a polgári hatalmat összpontosítani s azt az államélet 
minden tényezőire, s igy az egyházra és iskolákra is kiter-
jeszteni igyekezett. Es ezen politikai hatalmat a magyar 
kormány a katholikus egyház és iskola körében annál félté-
kenyebben gyakorlá és terjeszté. minél szűkebb korlátokat 
szabott befolyásának a protestáns felekezetek törvényes ön-
kormányzata. 

Hálátlan lenne ugyan a magyar katholikus clerus, ha 
feledni tudná, amivel királyaink nagyszivü vallásos érzel-
meinek tartozik, s lia meleg hazafiúi odaadással nem viszo-

nozná a kitűnő alkotmányos állást, hová azt már az első 
szent király, s azután a lovagias nemzet kegyelete s az or-
szág törvényhozása emelé. 

De viszont nem tagadhatni azt sem, hogy a magyar 
alkotmány a katholikus egyház ápoló keblén s őrködő szemei 
alatt született és szilárdult meg; hogy annak védelmére a 
clerus sem vagyonát, sem vérét soha nem kímélte ; s hogy 
egyedül a nemzet erkölcsi és szellemi fejlődésének élve min-
dig, az alkotmányos józan haladás körül a kor igényeivel s 
a nemzet törvényes elhatározásaival soha sem állott szembe, 
— s forró köszönettel fogadom excellentiád azon hizelgő 
elismerését, melyet igen tisztelt soraiban a magyar egyházi-
rend polgári érdemeinek szolgáltat, kijelentvén egyúttal, 
hogy „a clerusnak hazafias állása 48 óta ezen rendet a nem-
zettel szorosan összeforrasztotta." 

E fényes bizonyitvány azonban nem változtat a rideg 
tényeken. 

A katholikus egyháznak sem uralkodó államegyházi 
czime, sem alkotmányos jogai nem gátolták azt, hogy idők 
folytán, a fejedelem apostoli jogainak nevében a katholikus 
egyház autonómiájának majdnem korlátlan kezelését hazánk-
ban is a királyi kormányszékek ragadták magukhoz. Az ál-
lamegyház nem jelentett többé azontúl egyebet, mint az 
állam gyámságát. 

A kölcsönös viszonyt az egyház, a község és népiskola 
közt az állam függetlenül rendezé, az egyház irányadása 
nélkül. 

Az egyház szolgált, áldozott, alapitott, — de az állam 
szabta ki a rámát, rendszert és kezelést. 

Alig lehetne tehát az igazsággal kevésbé megegyeztet 
hető vádat fölhozni, — mint hogy a katholikus papság a 
népoktatást kizárólag törekedett befolyása alatt tartani, s' 
mintha akár a szülőket, akár más erre hivatott világi katho-
likusokat szántszándékkal igyekezett volna ezen befolyásból 
kizárni. 

Igy vagyunk az egyház egyéb érdekeire, nevezetesen 
pedig a katholikus egyháznak hazánkban közös vagyonára, 
az egyházi és iskolai ingó és ingatlan alapitványaira nézve. 

A legfőbb felügyelet s apostoli jog nevében a királyi 
kormányszék e javakat is oly korlátlanul kezeié, hogy maga 
a valódi tulajdonos, a katholikus egyház, azokra sem ellen-
őrködés, sem feleletrevonás által jogos befolyását sikeresen 
nem gyakorolhatta. 

S e hagyományokból szintúgy, mint a hivatalos iromá-
nyokból bizonyosan tudva vau excellentiád előtt, miszerint 
az úgynevezett egyházi bizottmány is, mely törvényes ér-
zelmű fejedelmeink által az egyházi vagyon biztosítására a 
kormányszék kebelében felállíttatott, hatástalan formalitássá 
s illusiová fajult el, — részint azért, mivel a bizo tmány 
majdnem minden tagjai maguk is kormányhivatalnokok vol-
tak, részint azért, mert a bizottmányi vélemények nem vol-
tak irányadók, s nem kötelezték a kormányszéket. 

A tömérdek veszteség, romlás és károsodás, mely a 
gondatlan és a visszaéléseknek tárt kaput nyitó, s egyszers-
mind költséges burcaucraticus kezelés által az erkölcsi és 
szellemi culturának szentelt egyházi közvagyonnak okozta-
tott, nem riasztotta föl a delegált kezelőket a megszokott s 
a kormány által tűrt schlendriánból. 
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Maga a clerus, az összes püspöki kar minden tekinté-
lyével, szava egész sulyjával nem volt képes ezen szerencsét-
len állapotnak véget vetni, annál kevésbé annak gyökeres 
javítása végett független világi katholikus férfiaknak befo-
lyást szerezni. 

Igazságtalanság volna tehát o tekintetben is az állam-
mindenhatóság hibáját egyházunk szerkezetének felróni. 

Igy hasonlóképen, ha a népnevelés állítólagos hátrama-
radását a katholikusoknál csakugyan az illő világi befolyás 
mellőzésével lehetne indokolni, — s lia a közszellem és össze-
tartás |hiánya a katholikusok közt szintén azon indokból 
lenne magyarázható, — s ha végre az egyházi érdekek iránt 
tapasztalható közönyösség okát és eredetét, excellentiád sze-
rint, valóban azon körülményekben kellene mint reactiót ke-
resnünk, „mely szerint minden, mi az egyház érdekeivel ösz-
szeköttetésben áll, a katholikus hivek befolyásától elvéte-
tett," s hogy tehát nem lehet bámulni, „ha a katholikus hi-
vek azt, mire semmi befolyást nem gyakorolhatnak, végre 
olyannak tekintik, mi őket nem érdekli :" az elöbocsátottak 
után excellentiád kegyes leend elismerni azt, miszerint a vi-
lági katholikusok befolyásának eddigi mellőzéséért a felelős-
ség az egyházra átalában nem háromolhatik, s a mulasztás 
hibája e részben még az ősi alkotmány régibb rendszere mel-
lett sem az egyházat sem a clerust nem illeti. 

Ennyit tartoztam ez irányban az egyház mentségére a 
múltra nézve fölhozni. 

De a legújabb korban ínég kevésbé érheti a katholi-
kus egyházat hazánkban azon vád, mintha a kor intését, s a 
szintoly váratlan mint gyökeres politikai átalakulás követ-
kezményeit számba nem vette, s mintha azon eszközök és 
orvoslások megszerzésének sürgős szükségéről megfeledke-
zett volna, mik a régi államegyházi helyezet és liozzáférhet-
lenség megrendülése után egy felől az egyház jogos társa-
dalmi hatása és befolyása emelésére,—másfelől az uj törvények 
által biztosított vallásszabadság gyakorlati érvényesítésére, 
s az elvben megszüntetett állami gyámkodás józan pótlá-
sául czél- és törvényszerű módok gyanánt kinálkoztak. 

Hazánkban a katholikus egyház Istenen kivül teljes 
oltalmát találja ugyan az ország alkotmányában és törvé-
nyeiben, a koronázási esküben, a nemzet érettségében, s ka-
tholikus fiai többségében, s vallásos hűségében, s oltalmát és 
biztosságát ősi autonómiájának találja továbbá a katholikus 
egyház az egyetemes, a köztörvények védelme alá helyezett 
vallásszabadság solidaritásában is ; — de azért tudja is, 
akarja is az egyház méltányolni és igénybe venni azon ex-
cellentiád által mély felfogással idézett előnyt, „ha minden 
hiveinek lelkesült támogatására számithat, és ezek egyhá-
zunk függetlenségében saját szabadságukat, birtokában sa-
ját vagyonukat, befolyásában saját befolyásukat látják" — 
s az egyház a legnagyobb készséggel és helyesléssel fogadja 
a vallásszabadságnak s az 1848. 20-ik törvényezikknek ex-
cellentiád által hangsúlyozott azon értelmezését, mely sze-
rint honunkban a katholikus egyház jogosan követeli, hogy 
önkormányzatára nézve az egyház, iskola és alapitványai 
terén nemcsak papiroson álló elvben, de gyakorlatilag is 
„az autonómiának azon mértékével rubáztassék föl, melyet 
az ország protestáns egyházai élveznek," annál is inkább, 
minthogy akkor, midőn a katholikusok hazánkban a pro-

testáns hitfelekezetek egyházi autonomiájajelen mértékének 
törvényes biztosításához országgyülésileg járultak, bizonyo-
san nem véltek a protestánsoknak többet adni, mint a-
mennyivel feltehetőleg maga az uralkodó katholikus egy-
ház birt. 

Igen is a katholikus egyház nemcsak hivatását, de di-
csőségét is találja abban, ha vezetése alatt hiveinek, a nép-
nek valláserkölcsi nevelése a szellemi fejlődéssel karöltve ha-
lad, és semmit sem óhajt inkább, minthogy a kath. népisko-
lák, (melyeknek emelése eddig sem az egyházon mult, de a-
melyeknek elfogulatlanul s egyetemesen tekintve, eddigi 
eredménye sem áll hátrább más felekezetieknél, akár erköl-
csi akár ismereti tekintetben) a virágzásnak azon fokára 
eljuthassanak, mely csak elérhető az ország nyomasztó egye-
temes anyagi és culturai viszonyai között. 

Hasonló komoly szándéktól vezéreltetik az egvház a 
magasb tudományosság érdekében felsőbb tanintézeteink 
emelése és terjesztése, különösen pedig egyetlen katholikus 
egyetemünknek oly kifejlesztése körül, mely a haladó tudo-
mányossággal szakadatlan összhangzásban legyen. 

Excellentiád épen magas állásánál fogva leghitelesb bi-
zonyságom lehet arra nézve, hogy a nemzetünk fejleszté-
sére szolgáló nagyszámú katholikus tanintézetek, praeparan-
diák, gymnasiumok, lyceumok, seminariumok, akadémiák, 
convictusok, ösztöndijak, és számos egyéb a nevelésre vonat-
kozó segélyforrások hazánkban, oly kedvező arányban, mely 
bármely más országnak is becsületére válnék, épen a katho-
likus egyház és clerus bőkezűségének és áldozatkészségé-
nek köszönik túlnyomó részben eredetüket, és megállapitta-
tásukat. 

Ellenben nálamnál is jobban ismeri excellentiád a jö-
vedelmi források megcäökkent állapotját, melyek alapittatá-
suk tüzetes czéljánál fogva az egyház és iskola közös szük-
ségeinek fedezésére rendeltetve, az eddigi kezelés hajótöré-
seiből fenmaradtak; valamint tudni méltóztatik azt is, hogy 
a tényleges jövedelmek ma már a czélra szolgáló eszközök 
jelen szerény arányainak sem felelnek meg, s még kevésbé 
elegendők arra, hogy a korral emelkedő szükséghez képest 
hathatósb eszközök érvényesítésére és sokszorozására ele-
gendő erőt nyújthassanak. 

Mig tehát eszerint egyfelől ujabb jövedelmek forrá-
sáról kell gondoskodni, azalatt másfelől nem lehet kétségbe 
vonni a katholikus egyháznak azon jogát sem, hogy régi 
államegyházi kötelékei mind a kormány kizárólag katholi-
kus álláspontjára, mind az innét keletkezett érdekazonos-
ságra nézve fölbomolván, ezentúl az 1848. 20-ik t. cz. értel-
mében a közös egyházi és iskolai javakat, a világi hivek be-
folyása mellett, saját közvetlen kormányzata alá vegye, s 
meggyőződjék arról, s megkísértse azt is, váljon tüzetes 
gond, érdekeltség, okszerűség, kellő beruházás és szigorú 
felügyelet mennyivel képesebb ama javakat gyümölcsözőb-
bekké tenni azon szomorú eredménynél, melyet az eddigi hi-
vatalos pedáns kezelés, s érdekeletlen magárahagyottság az 
alapítványi czél és nemzeti cultura nagy rövidségével föl-
mutatott. 

Excellentiád már ennélfogva is bölcsen utal kivált a 
jelen válságos korszakban azon jótékony hatásra, mely a be-
folyásnak megosztásából, s a világi hivek közös érdekeltsé-
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gebe és solidaritásába leendő bevonásából, s ennek folytán 
az emiitett közönyösség legyőzéséből, s az uralkodó közszel-
lem gazdag bányájából az egyház fontos társadalmi hivatá-
sának sikerére, s autonómiájának biztonságára kiáradni ké-
pes lenne. 

De az egyház e szövetség áldását mindig elismerte, s 
soha sem idegenkedett testvéri készséggel megosztani a vi-
lági hívekkel egyház és iskola körébe minden közössé vál-
ható munkáját s törekvését, — s ennek foganatosítását, miu-
tán azt egyházunk szervezete átalában nem gátolja, a püs-
pök-megyei községek terén eddig sem mulasztotta el, — or-
szágos téren pedig, hol is ezen közös befolyásnak egyedül 
az állam volt útjában, — megelőzve excellentiád bölcs és 
hazafias felszólalását, testületi közvetítő fellépés által már ko-
rábban megkísérte a valódi akadályt a legfelsőbb engedély 
kieszközlése által elhárítani. 

Nem említve azt, hogy a népiskolák rendszere és szei-
vezése eddigelé kizárólag az államtól, és nem az egyháztól 
függ, mely a vallástanitáson kivül a közvetlen felügyeletet 
és igazgatást is díjtalanul, de mégis hivatásszerű buzgóság-
gal és szakértelemmel viszi, s mely örömest kész előmozdí-
tani azt, hogy a létező értelmi erőkből minden kath. népis-
kola mellé oly világiakkal vegyes bizottmányok alakitassa-
nak, aminőknek már városaink az egyháztól nem akadá-
lyozva örvendenek ; — nem említve továbbá a világiaknak 
elterjedt patronatusi joggyakorlatát, mely elöbbutóbb jog-
gal és teherrel a katholikus községek tagjaira szálland, — 
amúgy sem létezik katholikus egyházi község hazánkban, hol 
épen egyházunk szervezeténél fogva az egyház vagyona és 
alapitványai kezelésében részt nem vennének világi hivek is 
gondnoki vagy egyházatyai minőségben. 

Igy van ez minden püspöki megyében. 
Ennek bizonyságául, tüzetesen a győri megyére nézve, 

fölhozhatom azon közrendeletemet, melyet ott 1859-i mar-
tius 19-én ezen szabály szigorú megtartása végett külön 
erre szolgáló utasítás mellett, a községek lelkészeihez intéz-
tem, meghagyván ,,in administratione liac (peculii Ecclesiae 
et fundationum) partem capit etiam parochiana communitas, 
medio nempe virorum de ejusdem gremio deligeudorum." 

Hogy pedig a magyar püspöki kar a világi hivek be-
folyásának magasb téren is kieszközlése're, s illetőleg azon 
akadályok elhárítására, melyek ama befolyást gátolják, s 
átalában a katholikus egyház önkormányzatának tényleges 
gyakorolhatása végett már 1848-ban tett Pozsonyban lépé-
seket, azt excellentiád nagy becsű sorai is megemlítik, ala-
posan jegyezvén meg, hogy az akkori (az illető emlékirat-
ban kifejtett) határozatokra „az europaszerte uralkodó fel-
gerjedés" s „a forradalmi hangulat befolyással lehetett," mert 
csak is ennek lehet tulajdonitani a kérdéses emlékiratban 
a katholikus egyetemünkre nézve fölállított, de az egyház 
által el nem fogadható elvet. 

A bekövetkezett események ezen első lépést azonban 
sikeretlenné tevék, mely akkor az alkotmánynyal együtt 
háttérbe szorult, — nemzeti életünk ujabb hajnalán ismét 
szintén felébredt. 

Valószinüleg nem volt excellentiádnak eddig tudomá-
sára, hogy a magyar püspöki kar ezelőtt két évvel is boldo-
gult elődöm vezetése alatt e kérdést ujabb vitatás alá vette 

s ugyancsak azon üdvös és korszerű eszme valósítása végett, 
melyet most excellentiád oly melegen ajánl, elhatározta leg-
alázatosb folyamodásával a felséges királyi trón zsámolyához 
járulni. 

Engedje meg excellentiád, hogy ezen folyamodásnak a 
kérdésre vonatkozó lényegét kegyes tudomása végett ide 
igtathassam. 

Miután t. i. az általam említett fölirat az egyház és 
iskola szükségeinek folyton emelkedő növekedését, ellenben 
az egyházi és iskolai javak, kivált az ingatlanok jövedelmei-
nek szakadatlan alábbszállását őszinte nyíltsággal előter-
jeszti, a püspöki kar a következőbe foglalja össze a fejede-
lem legfelsőbb szine elé terjesztett óhajtását : 

„Nihil igitur aliud remedii occurrit, quam ut huj us 
ipsius fundi religionis et studiorum, unde tantae ecclesiae, 
et instituta litteraria catholicorum provisionem exspectant? 
proventus reddantur opulentiores. Quo vero id modo fiet? 
Certe non alio, quam qui modus alia ecclesiarum bona, per 
ipsos beneficiatos administrata, ferendis longe majoribus ac 
antea expensis paria reddit. 

Nempe id agere oportebit, ut haec quoque fundi reli-
gionis et studiorum bona peculiaribus Ecclesiae catholicae 
vel potius commissionis alicujus mixtae curis accrédita ita 
administrentur, ut accedente etiam peculiari industria, — 
talis singulis rei domesticae partibus impendatur soilicitudo, 
qualem inuumeris curis distentus status, ejusque dicasteria 
impendere nullatenus possunt. Quod quidem ita manifestum 
est, ut dubio nullus omnino relinquatur locns. Ideo status, 
fundi hujus catholici actualis administrator, minus malum 
exsecuturus, non jam una vice vendere cogebatur, aut medi-
tabatur saltern ejusiuodi bona. Mavuit enim illis carere, quam 
cum damno suo, et aerarii publici detrimento administrare. 

Ut idem cum bonis etiam catholicae fundationis ali-
quando fiat, admittere episcopatus Hungáriáé, salva eonsci-
entia sancti sui muneris nequit. Hoc enim facto non solum 
manifesta Ecclesiae jura violarentur, sed et oinnem melioris 
aliquando sortis, abundantiorumque proventuum spem succidi 
oporteret. 

Postquam igitur status, hoc ipso, quod ejusmodi bona 
venui exponat et abalienet, se illis cum fructu administrandis 
imparem esse fateatur : Ecclesia catholica, quae tutiasimum 
tain praesentis suae fortunae, quam etiam futurae sortis me-
liorandae praesidium in immobili possessione merito reponit, 
— bona haec et totum in genere catholicum fundum, ita 
suae curae concredi humillime petit, ut episcopatus et catho-
licorum corpus, majorem ac antea habuit, huncque immedia-
tum in illis administrandis influxum obtinens, adscito saecu-
larium etiam virorum catholicorum auxilio, plena cum liber-
tate cunctorura mediorum adplicationem ordinäre possit, 
quorum ope alia Ecclesiae cath. bona ita productiva fuisse 
videmus, ut non tantum ingentem oneris publici vim susti-
nere queat, sed et Ecclesiae institutaque religiosa et littera-
ria saltern conservare in aatiquo statu potuerint. 

Non tarnen unicum illud est, iinmo nec principale peti-
tions nostrae motivum, Majestas Sacratissima ! Est et aliud, 
quod nos prosperiorem religionis et Ecclesiae catholicae in 
regno hoc apostolico sortem, sollicite pensantes commovet : 
nempe major, quam exhinc nobis pollicemur, catholicorum 



praesertim saecularium in provehendis Ecclesiae commodis 
voluntas et zelus ; ardentius illudque laicis etiam commune 
in augendo bono religionis, a multis neglectae, Studium. 
Tantae molis res, tanti momenti negotium, quale est religio-
nis et Ecclesiae prosperitás, vigor item florensque status — 
praesertim in regno hoc, in quo milliones animarum quotidie 
multo dumtaxat aere paranda impendi sibi deposcunt institu-
tionis et cultus publici media, — non solum episcopatus et 
cleri, sed cunctorum omnino catholici nominis hominum, pro-
inde laicorum etiam concursum, promtitudinem et pectora 
zelo fidei animata deposcunt. Heic quoque viribus nonnisi 
unitis grandia effici possunt, convenientia nempe gloriae 
magni Dei, et aere numquam aestimabili saluti animarum. 

Est vero impossibile zelum hunc acuere, vel ubi deest, 
accendere, si nequeant in communem quasi causam, in com-
mune studium et consortium attrahi saeculares ; si non prae-
beatur illis occasio semet convincendi de reali necessitate 
ampliorum mediorum, et majoris adhuc fundi, quam praesto 
est; quem tamen nunc iidem passim inexhauribilem putant, 
vel plane non nostris solum, sed alterius etiam religionis ho-
minibus (ad quos is nullatenus pertinet) abunde sufficientem ; 
si nön fuerint intime persuasi totum hunc fundum, omnesque 
proventus illius salutaribus finibus, iisque communibus reli-
gionis et morum promovendis, non autem privatis nefors 
ecclesiasticorum inservire : — ut adeo ad hunc non solum 
conservandum, sed etiam augendum ipsi quoque laici saluta-
rium ejus fructuum participes, omnem conatum et laborem 
conferre in conscientia obligentur. 

Creatio talis convictionis et publicae apud catholicos 
opinionis, quae omnium in eosdem fines concurrere obligato-
torum zelum excitet, — non tantum publicitatem certam in 
administrando, reddendisque rationibus necessariam reddit, 
sed etiam e genio cumprimis nostrorum temporum postulare 
videtur, ut commissio administrationis bonorum, totiusque 
fundi religionis et studiorum praeponenda, mixta sit, non 
ecclesiasticis solum, sed saecularibus etiam, attamen vere 
catholicis, ideo a Majestate Vestra saeratissima, qua supremo 
Ecclesiae catholicae in Hungaria patrono erga propositionem 
episcopatus benigne nominandis, constet, qui fundum hunc 
in dies augere velint; ilium pro tali, qualis reipsa est, nempe 
catholico habentes, communi omnium catholicorum utilitati 
bonoque inserviente." 

Ezen folyamodásra nem érkezvén válasz, a mult ősz-
szel a primási szék üressége alatt, a püspöki kar még egy-
szer tárgyalás alá vevé a katholikus egyház törvényes állá-
sának és autonómiájának ügyét, s eziránti érzelmeit kifejtve, 
s folyamodásba foglalva, ezt egri érsek ő nmlga f. évi január 
hó 8-án ő Fölségének személyesen átnyújtotta, s e folyamo-
dásban egyszersmind azon elhatározást is megemlité, mely 
szerint a püspöki kar „a kath. alapítványok és iskolák 
ügyének a legfelsőbb királyi felügyelet alatti czélszerübb 
kezelése iránt a jelen országgyűlés némely katholikus, s a 
kir. trón ebbeli jogainak sértetlen fentartásáért épületesen 
buzgólkodó tagjaival együtt külön alázatos feliratban szán-
dékozik ő Felsége kegyelmes szine elé járulni." 

Ezen előzményekből méltóztatik meggyőződni excel-
lentiád, hogy a magyar püspöki kar az egyházi autonomia 
gyakorlatának az uj politikai viszonyokhoz alkalmazott 

átalakítására nézve a formákat és eszközöket illetőleg ugyan-
azon reformokat sürgette, melyeknek excellentiád hoz-
zám intézett igen tisztelt sorai oly nagy, s oly kedvező és 
eredménydús horderöt tulajdonítanak. 

A fenforgó kérdés sorsa és helyzete tehát annyival 
kedvezőbb ma, mint eddigelé, amennyiben annak mind sür-
gető fontosságára, mind megoldási módjára nézve oly sze-
rencsés összhangzás nyilvánul excellentiád buzdító s párto-
lással kecsegtető felhivása s az érdeklett katholikus egyház 
már ismételve előterjesztett óhajtásai között. 

Midőn ennélfogva ezen szerencsés találkozásnak sziv-
ből örvendve, mind magam, mind a katholikus egyház ré-
széről ezennel az egyház kitűnő hívének vallásos buzgal-
máért, a hírneves és fölviiágosult ministernek viszont állam-
férfiúi gondoskodásáért—legőszintébb hazafiúi köszönetemet 
kijelenteném, — sietek egyszersmind biztosítani excellentiá-
dat, hogy a fenforgó kérdésben már különben is czélba vett 
tanácskozást az országgyűlési munkálatok közelebbi ujabb 
felvétele alkalmával, az egybegyűlendő érdeklettek körében, 
annál komolyabb elhatározással igyekszem ismét megindí-
tani, s végmegállapodáshoz juttatni, minél inkább jogosítva 
hiszem magamat, excellentiád nagybecsű felszólításában a 
kérdés kedvező megoldásának egyik legőszintébb s legke-
csegtetőbb zálogát szemlélhetni. 

Addig is tehát, mig alkalmam lenne ez ügyben az 
érdeklettek további elhatározása iránt nyilatkozni, fogadja 
excellentiád azon hazafiúi mély tiszteletem kifejezését, mely-
lyel nagybecsű tapasztalt indulataiba ajánlott, maradok 

Esztergomban 1867. évi September hó 8-án. 
Simor János, s. k . 

e s z t e r g o m i é r s e k . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
VISEGRÁD, sept. 14. Ma áldatott meg a szépcalvaria 

hegyen a felállított uj kereszt. A kerületi esperes főt. Ürge 
József áldotta azt meg az egyház szertartásai szerint. A cal-
variai statiók mind megujittattak, mindenikbe uj kép illesz-
tetett, a feljárás, mely a hegy meredeksége miatt fáradságos, 
részint újból más kiindulási ponttól vágatott, egészben pedig 
kiegyengettetett, s ami még a feljárást könnyíteni és télnek 
idején vagy kora tavaszkor, mikor jég födi a földet, bizto-
sítani fogja, később fog elkészülni. Mindebben első és főér-
deme van a helybeli plébános urnák, Victorin Józsefnek, a 
sláv irodalom egyik legbuzgóbb munkásának, aki plebánosi 
tisztének ezen rövid idejét azonnal ily művel avatta fel. 
Szegény levén a plébániai javadalom, szegény a nép is, a 
kegyúrtól tetemes segélyt várni nem lehetett, kérve fordult 
tehát a jótevőkhez, kiknek adományaihoz a maga és népe 
adományait csatolva, a calvariát ujjá változtatta, kedvessé, 
az ájtatosságra buzditóvá tette. Azonfölül a hegy oldalán egy 
sziklacsúcs alatt álló kápolnát is belül kivül kidiszitette, s a 
sziklacsúcsra erős és magasra nyúló vaskeresztet tétetett, 
s Kempis Tamás emlékére, alkalmat véve arról, hogy az 
ennek tulajdonított „De imitatione Jesu Christi" könyvet 
magyarországi tót nyelven épen ezidén kiadta, a keresztnek 
„Crux Kempensis" nevet adott. A fölirat, mely rajta elől 
hától olvasható, azt is megfejti, kinek költségén tétetett oda 



a kereszt; elöl olvasható: „Memoriae Thomae a Kcmpis," 
hátul pedig : „Erexit Josephus Viktorin, parochus Visegraden" 
sis MDCCCLXVII." A felszentelési ünnep szombatra, tehát 
munkanapra esett ; de azért egész Visegrád városkának kath-
népe jelen volt a templomban, s ünnepelt. Az utak kitisz-
tittattak, melyeken a processio átvonult, az ifjak s férfiak, a 
nők ajtatos járdalatban énekelve vonultak fel a hegyre. El-
érkezvén a három kereszthez, a főt. esperes ur megáldotta 
a középkeresztet ; azután megáldá a sziklacsúcson álló vas-
keresztet, mialatt a nép a megáldott kálvária-keresztet csó-
kolta. Visszatérve német nyelven a kereszt tiszteletéről, tör. 
ténelmi emlékekkel, példázatokkal dús beszédet tartott a 
néphez. Ezt követte a főt. esperest által mondott nagymise 
a kápolnában, ahonnan ismét az ajtatos nép a plébániai 
templomba kiindult, s itt kismisével végezte be a napi ajta-
tosságot. — Lélekemelő volt látni ez ajtatosságot az ország 
egyik legnevezetesebb hegyoldalán, Robert Károly s Nagy 
Lajos palotájának romjai alatt, a meredek hegyoldalon, a 
Duna fölött magasan ; s mialatt a vasúti vonatok alá s fel ro 
bogtak el a túlsó parton, a gőzhajók pedig csörögtek a Duna 
vizében, a nép font az Istent dicsérte, az Istennek magasan 
az ártatlan bárány áldoztatott fel bűneink váltságára. Az 
Isten áldása legyen e néppel és az ő plébánosával ! 

KÖLN, sept. 8-án. (A mechleni nagygyűlésről.) Se-
ptember elsején gyűltek össze azok, kik a mechleni nagygyű-
lésben részt akartak venni. A dolog következő rendben ment 
végbe. Elszállásolásról gondoskodva volt előre. Vasárnap az 
isteni-szolgálat rendes módon megtartatott. Délutáni órák-
ban a beiratkozás történt a kis-seminariumban. A házakon 
zászlók lengtek, bizalom és szeretet jeleül. Az érseknél a 
magas vendégek szálltak le: az antiochiai, alexandriai patri-
archák, a bosrai, és melyteni érsekek; azonkívül hat ameri-
kai püspök. Estve vasárnap a katholikus-körben (igy neve-
zik a katholikus gyüldét) társalgás, találkozás. 

Hétfőn September 2-án 10 órakor nagymise tartatott, 
a helybeli érsek által. Ezen misére párosan mentünk : a kis-
seminariumból, mint a gyűlés helyéről indulva. Vissza szinte 
rendben mentünk. A mise alatt a kispapok gregorianum-féle 
énekkel magasztalták az Istent. Visszaértünk tehát, s itt a 
nagyteremben gyűltünk össze, mely ékesen felkészíttetett. 
A nevezett főpapokon kivül még ott voltak anamuri, lüttichi 
és tournai-i püspökök, a világiak szép sera, s temérdek pap. 
— Az érsek felkéretve lévén, a gyűléshez alkalomszerű fő-
papi fölszólalást tartott, s a pápának e czélra még a júniusi 
ünnep alkalmával kikért áldását közlötte. — A pápához kül-
dendő fölirat első olvastatott fel. — Az elnök báró Deila 
Faille Szép beköszöntő beszédet mondott. Azután a gyűlés 
két óra felé szétoszlott. — Estve kivilágítás volt, szép csen-
desen járkáltak az emberek. Semmi erőlködés sem vol ta 
dologban. Akinek tetszett, és ahogy tetszett,"az világította 
házát. A katholikus körben estve ismét társalkodás. 

Kedden September 3-án, valamint a jövő napokon is 
reggeli órákban folytatták a szakok az ő már tegnap bizo-
nyos elnökök, alelnökök alatt megkezdett tanácskozásaikat-
Volt pedig öt szak : a vallási gyakorlatok, a tanítás, a sajtó, 
a keresztény jótékonyság, és a keresztény művészet dolgá-
ban. Külön-külön termekben, érdekes tárgyalások voltak-

Délután 3 órakor jött egybe a nagy-gyűlés. E nap, kedden 
délután nagy örömmel fogadták a többi közt Falloux, fran-
cziaországi volt oktatási minister urat, ki szívélyes beszédet 
tartott'*) Ez alkalommal többen szóltak, nevezetesen a lőveni 
egyetem aligazgatója a nőnevelésről. — Kedden estve a 
növény-kert szépen ízletesen kivilágítva állott a gyűlési 
tagok megtekintésére. 

Szerdán September 4-én. Reggeli órákban szokott mó-
don tartott a tanácskozás egyes szakokban, melyek igen 
látogatottak voltak. — Délután közgyűlés ismét .3 órakor. E 
nagy gyűlésben, melyre a bibornok s érsek vendégeivel és 
minden rangú urakkal mindig megjelent, szóltak többen. Egy 
ezredes Lannoy lelkesen beszélt a pápai zuavok vállalatáról. 
Tondini barnabita az oroszok megtéréseért imádságra fordí-
totta a közfigyelmet. Azután a namuri püspök Déchamps ő 
méltósága beszélt az egyház egységéről, melyben az egy-
házra, mint Isten müvére lehet ismerni. Nagy buzgósággal 
és ragaszkodással hallgattuk a beszédet. Utóbb egy ameri-
kai (a charlestowni) püspök rajzolta megyéjének állapotát, 
és az amerikai missiók haladását. 

A gyűlés bezárta után nagyszerű ének és zene-előadás 
volt, mely igazi keresztény művészetnek mondható. 

Csütörtökön September 5-én reggel a szakok tanács-
koztak, és figyelmeztettek, hogy bevégezzék dolgaikat, mert 
mit a szakok végeztek, azt a közgyűlésen kell átvizsgálni. — 
Délután számosan jöttek ismét egybe. Tondini barnabitának 
az oroszok megtérését czélzó javaslatai felolvastatván, ezek 
helyeseitettek. A magyarországi társulatokról tett nyilatko-
zat örömmel fogadtatott. Különös lelkesedéssel fogadtatott 
az orléansi püspök, kinek jeles beszédét részletekben kell 
közölni. Főleg összetartásra, bátorságra, tevékenységre, sze-
retetre és mások iránti kiméletre lelkesített a fáradhatlan 
főpap. — Még egy ur szólt ezután Florenczből Alberi lovag, 
hazája szegény sorsán bánkódván. A gyűlés szétoszlott. 

Pénteken September 6-án reggel a szokásos időben a 
szakok tanácskozása helyett a nagyterombcn minden szak 
képviselő egybegyűlt. S amit az egyes szakok végeztek, az 
most újból felolvastatott, s legtöbbnyire megerősíttetett. 
Várván természetesen az érsek, és a szentszék helybeha-
gyására. 

A délutáni gyűlés hosszú volt, de érdekes. A namuri 
püspöknek egy világi testvére, ki előbb minister volt Belgi-
umban, Dèchamps Adolf szólt ügyesen és fontosán a nagy-
gyűlés üdvös irányáról, főbb férfiainak jeles működéséről. 
Falloux volt minister, gróf Montalembertöl egy szép levelet 
kapott, melyben afeletti sajnálkozását fejezte ki, hogy a gyű-
lésen jelen nem lehet. E levelet Falloux ur felolvasta és szép 
gondolatokkal kisérte. A gyűlés nevében részvét íratott gr. 
Montalembert urnák, melyben a nagygyűlés óhajtja, előbbi 
egészsége visszatérjen és áldásos munkásságát folytassa a 
jeles grófúr. Pater Hyacintusról sokat hallottam, de még nem 
ismertem. Most láttam a szerény carmelita barátot. Első 
fellépése nem valami meglepő. Lassan megy neki a dolog-
nak, de azután jól hozzá fog, és alaposan végzi. Kiejtése 
pedig szerény és tiszta, keresetlen, világos. Jó és fontos 

*) Amelyből, a lángbuzgalmon kivül, sokat fogunk elsaját í tani , 
de némelyeket tisztelettel elhagyni. — Szerk. 
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dolgokat hozott fol : mikint kell a bölcsötöl kezdve a 
munkásosztályt nevelni, éleszteni, vezetni. Előadása köz-
ben meleg szivvel s tiszta gondolkozással beszélt annak fon-
tosságáról, hogy a gyermek bölcsőjét otthon környezze az 
anya, hogy az inas-gyerekre gond forditassék, és a vasárnap 
megszentelése által ápoltassék a családi élet tűzhelye. Utána 
még egy amerikai püspök szólt Uj-Brunswick állapotáról, 
azután egy hollandi pap az ottvaló helyzetről. Késő volt, 
félhétre, midőn szétoszlottak a tagok. 

Szombaton, September 7-én reggel nyolez órakor bevé-
gezték, mit tegnap reggel elhagytak, a szakok végrészeit 
illetőleg. 11 órakor tartatott predikáczio. Ezt követte az 
érseki áldás. Délután a közebéd. Ezután jönnek a tárgyalások 
nyomtatásba, mely szokás szerint két vastag kötetet képez. 

Az egészet szem előtt tartva, mindenesetre megfonto-
lásra méltó dolog az ily congressus. Minden részről igen sok 
világi pap jön egybe. A helyiségekről jól van gondolkodva. 
A vasútnál belga földön, y4 reductioval adnak jegyet a ta-
goknak, Sok főpap, pap, világiak, a találkozás, az eszme-
csere, a tájszerinti ismerkedés, a munkások állásának javí-
tása, a vasárnap szentelésére forditott figyelem, a művészet-
nek igénybevétele, szemmel látható, kézzelfogható szívesség, 
szerény vidámság, okos világiak által történt ügyvezetés, 
közös érdeklődés, kimélet a nyilatkozásokban, műveltség a 
kiegészítő gondolatok közlésében, igénytelen szivélyesség, 
messze földről érkezőknek lelkes fogadása, az egyház iránt 
mély hódoló gyermeki hangulat, az érsek iránti kegyeletes 
ragaszkodás, nyílt bevallása a józan elveknek, kimélet az 
ellenkező törekvések iránt is, határozottság a keresztény 
gondolkozásban : oly dolgok, melyekért Istennek hálát kell 
adni, s őt arra kérni, hogy ennyi jóakaratot gyümölcsözővé 
tegyen ! ! 

BERLIN, aug. 21. Többször szóltunk már az úgyne-
vezett Unionsverein rationalisticus irányzatáról.Eme pastorok 
és világiakból alakult társulat czélja a lutheránusok és cál-
vinisták egyesítése. E társulatnak január hóban tartott egy 
gyűlésén Müller pastor szónokolt az egyházi tényke.dések 
(geistliche Amtsbandlungen) erkölcsi jelentőségéről, melyet 
jellemzésül a „Vosser Zeitung" után egy kis töredékben átve-
szünk. Szónok az ifjak tanítását, jelesen a „Conlirmanden-
unterriclit"-félét, a keresztséget, a házasság megáldását, 
temetést, a rendes, nyilvános isteni tiszteletet és áldozást 
jelöli ki, mint a tulajdonképeni egyházi ténykedések részeit. 
Az ifjúság vallási oktatását nemcsak mint az első áldozásra 
elökészületkép kell tekinteni, hanem általa alapját kell meg-
vetni az életnek, hogy a ,megerösités'-nél (confirmatio) az 
ifjú valóságos önálló nyilatkozatot tehessen. Eme tanitás 
tehát ne álljon emlézésből, sokféle formulákból, melyek un-
dort, benső meghasonlást, nyugtalanitó bigotteriát szülnek, 
ahelyett, hogy a lelket megtöltsék Isten, a világ és az élet 
felőli egyedül igaz elvekkel. A keresztségben ténykedésünk 
tárgya nem annyira a gyermek, mint a község, a keresztség 
tanúi és a szülők. Hozzájok intéztessék főleg az alkalommal 
a beszéd. Sajnos, hogy még most is a keresztségnél annyi 
üres értelemnélküli formulák dívnak. A házasságnak a temp-
lombani kötése szükség nemcsak az ajtatosokra, hanem a 
komoly férfiakra nézve is. A házasság kötésekor mondandó 

beszéd czélt téveszt, ha abban csak ajtatos ömlengések fog-
laltatnak, a fődolog egy család alkotásának colossalis jelen-
tősége. Váljon a keresztség és házasság a templomban ki-
szolgáltatandó-e ? E kérdésre döntőleg nehéz válaszolni. 
Miután mindkettő nyilvános tény, érdeklendik az egész 
községet. A temetésnél ugy, mint keresztségnél az, ki tárgya, 
nem tud semmit a ténykedésről, melynek czélja a körülállók 
bátorítása. Schleiermacher óta az elhunyt lelki képe főtárgya 
a halotti beszédnek, mely ne idézzen elő csak pereznyi hatást, 
hanem maradandó eredménye legyen víg megny-itása az élet-
nek. — Az isteni tisztelet valósággal nem más, mint a val-
lási oktatásnak folytatása, avval a különbséggel, hogy itt az 
igehirdető nem mást mond, mint amit mindenkinek érezni és 
tudni kell magának. A czél mindinkább felemelkedni a va-
lódi élet eszményképéhez. Sajnos, hogy bizonyos oldalról az 
isteni tiszteletet magát tekintik czélnak, pedig az csak esz-
köz. A templomból kijőve magamtól kell kérdeznem, mily 
eszmét viszek magammal, s hogy fogom azt az életben érté-
kesíteni V — Az áldozásnál a főcselekedet nem a paptól (!) 
hanem az áldozótól indul ki. Az áldozás lényege az áldozó 
véleményében rejlik." Látni való mindezekből, hogy fusio-
nista igehirdetőnknél keresztség és temetés, házasság, és pré-
dikálás egyfokú ténykedések, semmi más mint egyszerű 
Amtshandlung. A szentségről egy7 szó sincs. Ez meglehet, 
legegyszerűbb módja volna a legkülönfélébb felekezetek fu-
siójára. 

A ln'rczegpriiiiás körleveleiből. 
Nemini licet missae sacrificium abrumpere. Hinc can. 

,,Nullus" de consecrat. dist. 1. suspensionis poena, et can. 
„Nihil" 7. quaest. 1. excommunicationis poena infligitur in sa-
cerdotem, qui a sacrificio cessare audeat. 

Verum interdum graves causae occurrere possunt, qui-
bus sacrificium vel dimittitur, vel interrumpitur. Hujusmodi 
autem causae sunt : 

1. Si sacerdos improviso morbo corripiatur et impedia-
tur, quominus sacrificium perficere queat, vel inopinata morte 
concidat. 

2. Si dum sacerdos célébrât, ecclesia violetur, vel pollua-
tur, vel hostium incursus, vel alluvio, vel ruina loci immi-
neat, vel aliud quidpiam hujusmodi inopinate contingat. 

3. Si cum sacrum in navi fuerit inchoatum, exoriatur 
tempestas, ob quam calicis casus impendeat. 

4. Si adsit in templo aliquis excommunicationis poena 
publice damnatus, qui admonitus nolit e templo egredi. 

Si hae causae ante consecrationem obveniant, missa 
praetermittitur ; si vero post consecrationem vel Corporis 
tantum, vel Sanguinis etiam, sacerdos illico missam absolvat 
sumpto sacramento, et cetera omittat. Si vero celebrans id 
agere nequeat, missa per alium sacerdotem expleatur ab eo 
loco, ubi alter cessavit et quoties opus fuerit, etiam per ilium, 
qui non sit jejunus. 

Si sacerdos celebrans post consecrationem meminerit 
se non esse jejunum, vel aliqua culpa mortali, aut censura 
esse irretitum, eliciat intimum animi dolorem, et missam per-
ficiat. Si autem id noverit ante consecrationem, ab altari re-
cedat, si scandalum non timetur. 

Rite missa interrumpitur, cum post evangelium concio 
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sit habenda, vel quaedem populo e canonum praescripto sint 
annuncianda. 

Item si urgeat nécessitas cont'erendi baptismum mori-
enti puero, aut administrandi iniirmo mox morituro poeni-
tentiae sacramentum, vel, si ipse confiteri nequeat, extremam 
unctionem, ubi ex mora periculum immineat. 

Plura de hoc argumento videantur in rubricis missalis 
Romani, et in opere Benedicti XIV. de sacrificio missae. 

Haec autem ideo isthic adnotata sunt, ut appareat, re-
probandum, nec tolerandum esse abusum, ut nimirum cura-
tus missam non post evangelinm, verum pro lubitu jam post 
offertorium, jam ante canouem, jam plane post consecratio-
nem interrumpat sermonis ad populum dicendi causa. Si sermo 
intra missam habendus sit, ilium non licet nisi post evange-
lium pronunciare. 

Strigonii, die 23-a augusti, 1867. 

VEGYESEK. 
Pest városa főt. Lengyel Miklós egri kanonokot s pré-

postot, tiszteletbeli polgárainak sorába iktatta. 
Altieri bibornok IX. Pius pápa iránti hódolatának je-

léül, halálos ágyáról a szentatyának azon kalapot ajándékozá, 
melyet VII. Pius viselt, mikor Radet ezredes által Romából 
erőszakosan elvitetett. Gondviselésszerű összetalálkozáské-
pen ,Médeah' gőzös ép azon napon vetett horgonyt Civita-
vecchia előtt, mikor azon kalap a szentatyának átadatott ; 
hozta pedig az emiitett gőzös a szentatyának ajándékul azon 
karszéket, melyben VI. Pius Valenceban meghalt. 

O Fölsége saját indulatából a bécsi evang. Oberkir-
chenrath rendelkezésére adatni szokott 41,660 ftot 50,000-re 
emelni legkegyelmesebben méltóztatott. A Lajtántúli protes-
tánsok csak 190,000-re mennek, az egyházi czélokra adott 
pénzösszeg tehát túlsággal dús. Azonfölül a kormány Bie-
liczben tart egy elemi mintafőtanodát. 

A „P. Lloyd" ('214 sz.) ezeket irja : „E napokban je-
lent meg „Magyar Zsidó" lapnak első száma, mely lap ha-
vonkint háromszor fog megjelenni, s czélul tűzte ki magá-
nak, a hazában lakó 300,000 orthodox zsidót a magyar esz-
méknek és magyar érdekeknek megnyerni." Merész vallo-
más. Tehát azon 300,000 orthodox zsidót, kik magyar ke-
nyeren élnek, magyarok között gazdagodnak, még csak ez-
után kell megnyerni a magyar eszmének és érdeknek V Kik 
ők tehát? máig is idegenkednek a magyar eszmétől ? Ortho-
doxok, hazájukat Jeruzsálemben kesergik, keresik, ők ma-
gokat idegeneknek tekintik a hazában, várják a hatalmas 
a hóditó messiást. 300,000 idegent tehát kell magyar hazai 
jogokkal felruházni, mielőtt a magyar eszmének és a ma-
gyar érdekeknek meg volnának nyerve ? Farkas Albert, a 
„Magyar Zsidó" szerkesztője, még csak most szándékozik 
őket megnyerni. Ha még meg kell nyerni, hazaelleneseknek 
kiálltja őket, amit mi magunktól ma sem mondunk. 

Főt. Garay Alajos ur, pécsmegyei áldozár, előfizetést 
hirdet 10 kötetre menő összes szépirodalmi müveire, beszé-
lyeire, költeményeire, melyeket 30 éves irói pályáján egyen-
kint kiadott. „Kellemes időtöltést, szórakozást akar szerezni 
különösen azoknak, kik a hazai közéletnek érdekes leírásá-
ban és az általuk ismert, vagy ezekhez hasonló egyének hü 
arcz- és életképeiben gyönyörködni szeretnek, nemkülönben 
sziv-lélekkel csüggnek őseik életmozzanatán." Az előfizetés, 
ha kötetenkint történik, 1 frt, ha mind a 10 kötetre egy-
szerre, akkor 8 frt o. é. Az előfizetési pénzek, illetőleg a meg-

rendelések az iróra czimezendők, Pécsre, a püspöki jog-
lyceumban. 

Adler József esperest és plébános Karlsbadban figye-
lemmel levén Magyarország nemzeti ünnepére, mely aug. 
20-ára esik, plébániai templomában ünnepélyes szentmisét 
rendezett. A nagymisét Lopussny Ferencz nagyváradi kano-
nok tartotta. A magyarok, kik a fürdői idényen Karlsbad-
ban tartózkodtak, az istenitiszteleten mind megjelentek, s az 
Isten és hazájok iránt e fiúi kötelességet örömmel teljesítvén, 
mise után, mint a miséző kanonok, mint a plébános és espe-
rest urnák e vigasztalásért köszönetüket kifejezték. 

Tudósíttatunk, hogy a beszterczei püspöki megyében 
aug. 29-én Német-Prónán Lopussny Lajos gajdlai plébá-
nos bajmóczi kerületi esperestnek, — Szlotta, tuzsinai plé-
bános helyettes esperestnek, — Steinhübl József nyitrai fő-
esperesnek, — sept, lő-én pedig Kamaszy Mátyás breznó-
bányai plébánosnak, Majovszky János prépost által iktatta-
tott be. 

Troyesben IV. Orbán pápának emlékszobrot szándé-
koznak állítani; a város 1000 frankot ajánlott e czélra, IX. 
Pius pápa pedig 500 frankot adományozott, s az egész válla-
latot pártfogása alá vette. 

Teodor, abyssiniai kegyetlen zsarnok fogságában nyolcz 
európai fogoly van : Cameron angol consul, Rassam angol 
polgár, Rosenthal német zsidó, Stern, Plak német hitküldér, 
Fiad svajczi, Mérése franczia, Schiller német, és Eszlér ma-
gyar születésű. 

Natalban, a jó-reménység-fokán, Oolenso és Twell na-
tali anglikán püspökök közt a veszekedés tettlegességekre 
fajult, a székesegyház volt a veszekedés színhelye. Twell uj 
püspök contírmálni akart, — Colenso letett püspök felnyi-
tatta a zsilipeket, s viz alá borította a székesegyház bense-
jét. Erre Twell anglikán püspök következő kiáltványt ag-
gasztatott Natal falaira : „Holnap Twell püspök a piaczon 
prédikálni fog a vizözönről." 

Francziaország Moulins városában egy társulat alakult 
Szűz Mária szeplőtelen fogantatása tiszteletére, melynek 
ozélja az Istentől a gyermekek számára malasztot nyerni, 
hogy a csábitások ellen megoltalmaztassanak.—Saint-Brieue 
városában pedig „Az angyalok fegyvere" czim alatt a gyer-
mekek között alakult egy társulat, melynek czélja a gyer-
mekeket az imádkozásra tanítani, szoktatni, az egyház szük-
ségeiért, különösen azokért imádkozni, akik nem imádkoznak. 

Az „Űrnapját" Pekingben a legfényesebben megtar-
tották jun. 20-án. Nau-tang városrészben fekszik azon temp-
lom, melyet egykor a jezsuiták építettek, innen indult ki a 
processio Mouly püspök vezetésa alatt, s a város legnagyobb 
részét körüljárta. A pogányok néztek, de nem zavarták az 
ajtatosságot. Veronában ezen ajtatosságot a garibaldisták 
megzavarták, hogy bebizonyítsák, miszerint a forradalom 
gonoszabbá teszi az embert a pogányoknál, mert vad állattá 
változtatja át. 

(Előfizetési felhivás.) Rosztóczky Imre, kaáli plébános 
a falusi nép lelki szükségeihez alkalmazott vasárnapi s ün-
nepi egyházi beszédeinek második évi folyama legközelebb 
sajtó alá kerül, s az első fele (advent I. vasárnapjától pün-
köstig terjedő) f. é. november hóban, a második (pünkösttől 
adventig terjedő s függelékül néhány alkalmi beszéddel 
megbővitve) jövő évi húsvét hetében, az első évi folyamhoz 
hasonló alakban s ugyanily csínnal fog megjelenni Előfize-
tési ára 2 forint. —- T. előfizetőink bérmentesen fogják kapni 
a megrendelt példányokat; gyűjtőinknek pedig 10 példány 
után egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. — À megrende-
lések az egri érseki lyceumi nyomdához czimzendők. — Az 
előfizetéseket vagy megrendeléseket legfölebb September 
20-ig kérjük megtenni. Az egri érs. lyc. nyomdaigazgatóság. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALASTHY PAL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko e s i Sándor által (Érkiivy, Galgóczy és Koesi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, September 25-én. II. Félév. 1867. 

TARTALOM : Registrum. — Egyházi tudósítások. 

Registrum. 
MjxidpzL- egybevéve, minden elfogulatlan kell, 

hogy meggyőződjék arról, mikép ,alkotmányosság 
és protestantismus nem ikertestvérek és hogy az 
évek hosszú során át a Prot, lapban megjelent azon 
közlemények, melyek a protestánsoknak tüzzel-vas-
sali üldöztetését regélik el, merő nagyitások. Kü-
lönben maga t, Ballagi ur is desavouálta már azo-
kat, 'midőn kijelenté, hogy „mig az európai emberi-
ség (pedig a magyart ennek a sorába igtatta be első 
szent királyunk) a rom. katholikus hitegységben 
élt ; s e hitegység a társadalom szellemi alapját ké-
pezte, s igy, aki e hitegységet megtámadta, mintegy 
a társadalom ellen látszott támadó harczot inditani, 
(csakugyan inditott is) akkor — mond — az eretnekek 
ellen hozott törvényeket állami czélok látszottak 
igazolni; (nem csak látszottak) s ha az egyesnek 
lélekismereti szabadsága (előbbre való — ez egy 
egész nemzet közlélekismereti szabadságánál ?) csor-
bát szenvedett is (amiatt,) meg kellett (azon) nyu-
godnia, amennyiben salus reipublicae suprema lex 
est."1) 

Világos tehát, hogy ezen ,suprema lex' támad-
taték meg a hitujitás által, mire nézve t. Salamon 
Ferencz ur protestáns létére, t. Révész Imre ref. lel-
kész ur ellenében, — ki a protestáns martyrologia 
bővitésén annyira erőlködék — ily őszinte vallo-
másra fakad : „Nem kell — mond — túlbecsülnünk 
a hitujitás elleni reactió erejét. Tudjuk, hogy köz-
vetlenül a mohácsi vész előtt, és még inkább az-
után, mily gyönge volt a végrehajtó hatalom tekin-
télye, és anyagi eszközök dolgában, midőn a két 
ellenkirály kész volt, hogy pártját gyarapitsa, a 
törvénytelenségeket megbocsátani. A protestánsok 
elleni törvénynek néhány izben történt végrehaj-
tása, ritka kivétel lehetett (néhai Budai Ezsiás prot. 

» 
!) Prot. 1. 1866, 24. sz. 

történetiró, mint már előbb megjegyzém, azt bizo-
nyitja, hogy azon törvény egyszer sem hajtatott 
végre) a törvények tekintélyének általános romlása 
korában. Kevés ellenállással, s következőleg kevés 
zajjal ment végbe a protestantismus terjedése. A 
magyar földesurak nagy hatalma saját birtokaikon, 
(kik tudvalevőleg jobbágyaikat az uj hitre kénysze-
riték) nagy biztonságot, s védelmet adhatott, (adott 
is) az uj felekezetnek."2)' 

„Losonczy István neje, a hires Báthory Erzsé-
bet, hogy a szeplőktől megszabaduljon, legyilkolt 
ártatlan leányok vérében fürdött. Ily vérengző szep-
lctelenségben tündöklik, (mily szép logikai átme-
net!) a ,Religio' irói szerint (esetlen czélzás ezen t. 
irók közöl arra, ki elég vakmerő (? !) volt nyilvání-
tani, hogy anyaszentegyházunk saját szertartásai 
között ugyanazon egyházi eltemetésben, mint önnön 
hiveit, nem részesitheti az elhunyt nem-katholikus 
keresztényeket) a legnagyobb fokban türelmetlen 
egyedül üdvözitő egyház is ;" mondatik amabilis 
csűrés-csavarással a Prot. 1. 1866-i 48-ik számában. 
Ad vocem: türelmetlenség.' A türelem miféle neme 
uralkodhatik például: Nagy-Kőrösön, hol a nagy 
többségben levő helvét hitvallásuak közt, közel két-
ezer katholikus honpolgár is lakik ? Avagy nem ott 
történik-e az üdv 1867-ik évében a botrány, misze-
rint, midőn t. Gubódy Sándor országgyűlési követ, 
mint egyszersmind ugyanazon város polgármestere, 
egy megürült tanácsosi állomásra saját unoka-öcs-
csét ajánlá, de ennek ellenében mások által K. S. 
szakképzett és feddhetetlen jellemű férfiú hozatott 
javaslatba, erre ő polgármestersége azt jegyezte meg, 
hogy K. S. meg nem választható, mert — pápista? 
„Többen" czim alatt ugyan Nagy-Kőrösről e bot-
rányos tény tagadása ellenében bizonyitják, „hogy 
teljes hitelt érdemlő tanukra készek hivatkozni, kik 
a polgármester szavait hallották, azt jól megértették, 
sőt egymás között rosszalásukat is közölték?"3) Ha 
ilyesmi Esztergomban, vagy Egerben, vagy Vesz-

*) Pesti Napló 1862, 251. sz. 
3) P. Napló 1867, 157, és 168. sz. 
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prémben, vagy más katholikus városban történnék, 
bizonyosan oly nagy zajt ütne a Prot, lap, amily 
mélyen most hallgat, mert Nagy-Kőrös forog szó-
ban. Tény az is, hogy nincs a hazában a protestáns 
tanintézetek közt egy is, melynél csak egy katholi-
kus tanitó vagy tanár volna alkalmazva. És mégis 
ugyanazon lap szemünkre veté, hogy például miért 
tulajdonitunk egyedül katholikus alapítvány utján 
létrejött egyetemünknek exclusiv vallási jelleget, és 
miért akarjuk, hogy csak katholikus tanerőkkel 
láttassék el? Pedig hát példabeszéddé vált, hogy 
midőn 10 év előtt Debreczen városához Frank Jó-
zsef, akkor kecskeméti jeles rajz-tanár, ugyancsak 
rajz-tanári állomásért folyamodott, azon válaszszal 
utasittatott vissza: „Mit gondol ön? hisz ön katho-
likus." De ennél is szembeszökőbb a következő eset. 
Ezelőtt szintén tiz esztendó'vel az igen tisztelt és 
tudós férfiú Budenz József ur, mint külföldi ha-
zánkba jött. Nagy nyelvészeti tehetségeinél fogva a 
magyar nyelvet már bejövetelekor is beszélte, most 
pedig akademicus, és a magyar nyelvtudomány 
egyik disze. Igen, a t. férfiú hazánkba jött. és pedig, 
hogy állása is legyen, t. Hunfalvy Pál ur közvetí-
tése és meghívása folytán ugy jött, mint a pesti 
evang. gymnásiumnál a latin nyelvszaki'a alkalma-
zandó tanár. T. Budenz ur megérkezvén, mint a ne-
vezett protestáns intézet tudományos acquisitiója 
szívesen fogadtatott. Azonban csakhamar napfényre 
jött, hogy t. Budenz ur nem protestáns, hanem ka-
tholikus férfiú; s az illető érdemes testület elhatá-
rozá, hogy ő katholikus létére nem lehet egy pro-
testáns gymnásium tanára, nem adhatja elő ott a 
latin nyelvszakot. És ekkor az igy megcsalódott t. 
Budenz urat, a zirc-cisterci rend t. főpapja vette 
pártfogása alá, őt a székesfehérvári főgymnasiumhoz 
tanárrá nevezé ki, hol elfoglalván állását, tökélyesi-
tette magát a magyar nyelvben, s pár év múlva 
visszajővén Pestre, itt az akadémiánál alkalmazta-
tott. íme mennyire elébe teszik in praxi vallásuk 
érdekét t. prot. atyánkfiai a tudomány érdekének, 
holott szóval, tollal ellenünkben ez utóbbi mellett 
kardoskodnak ! íme egy ritka tudományos acquisi-
tióról is készek voltak lemondani, csak hogy tanin-
tézetök hitfelekezeti jellegét épségben tartsák. A 
Prot, lap az imént fölhozott esetet is bölcsen elhall-
gatá. 

Es most szabad legyen kérdeznem : váljon mi 
czélt törekszik a Prot, lap elérni az által, hogy a 
katholikus egyházat, mint vérengzőt, mint türelmet-
lent mutatja be t. olvasóinak ? A közös haza jól föl-

fogott közjava hozza-e magával âz incriminatiókat 
és recriminatiókat? Es azután, melyik tana a ca-
tholicismusnak hatalmaz föl arra, hogy vérengzőleg 
kell elbánni a más vallásuakkal ? És ha valaha erő-
szakos eljárás vétetett is alkalmazásba ellenük, nem 
a világi hatalom érezte-e erre magát följogosítva a 
t. Ballagi ur által is helyeselt azon elvnél fogva, 
miszerint: salus reipublicae, suprema lex est? Nem 
köztudomásu történeti tény-e, hogy maga a romai 
törvénykönyv 1190-ben imigy rendelkezék: „Pa-
rancsoljuk, hogy senki se kényszerítse a zsidókat a 
keresztség fölvételére ; mert nem hiszszük, hogy az 
Krisztus hitével birjon, aki a keresztséghez nem ön-
kényt, hanem erőszakkal kénytelen járulni?"4) 

Ha az igazság földerítéséről van szó, akkor 
némi gyöngéd tekintetek nem lehetnek irányadók. 
És igy késztetve érezem magamat constatálni, hogy 
vérengző szeplőtelenségben tündöklik „a (burkus) 
király kegyelméből uralkodó (protestáns) papság," 
mikép ezt maga t. Ballagi ur nevezi — mely a harcz 
tüzét szította akkor, midőn (1866-ban) a népek mil-
liói az érdekek solidaritásánál fogva békét óhajtá-
nak. A porosz állam-egyház superintendensei — 
mond ugyan imént nevezett t. ellenfelünk — a (bur-
kus) király harczias indulatát még jobban tüzelve, 
Isten tudja mennyi nyomort segitettek legalább 
részben előidézni azokra, kiktől minden bajt tehet-
ségök szerint eltávolítani legszentebb kötelességök."5) 
Ezen állam-egyház az, mely t. Ballagi urnák ezelőtt 
néhány évvel kifejezett eme nézetét : „az európai je-
len politikai küzdelmek háta mögött, nagy vallásbeli 
forradalom lappang"6) az 1866-i hadjárat idején, és 
azután vérengzően igazolta, és a türelmetlenséget a 
legmagasabb fokra emelte. 

Ugyanis azon „háború alatt szemére veték 
Austriának, hogy a háborúnak vallási jelleget tö-
rekszik adni. E vád annak idején, mint teljesen ha-
zug, és rágalmazó állitás. egész erélylyel visszauta-
sittatott. Amivel azonban az ellenfél hamisan vádolja 
Austriát, azt önmaga nyíltan gyakorolja. A berlini 
„Unions-Verein" 1866. november elejére gyűlést 
hirdetett, melyen dr. Krause előadást tartotta német 
protestantismus jelen helyzete fölött. A porosz lapok 
erről igy irnak : „Krause mindenek előtt a prot. egy-
ház állapotát rajzolja a nyáron (1866) kiütött há-
ború előtt és után, ékesszóló módon fölsorolván a 

4) Religio 1866, II. 13. sz. 
5) Prot. 1. 1866, 27. sz. 
6) Prot, lap 1862, 7. sz. 
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végetlen egyházi változásokat, melyek Poroszország győzel-
mét Németországban követendik, honnan Austriával egye-
temben a romai katholikus ultramontanismus, s a pápaság 
egész befolyása örök időkre kiszorittatott. A protestáns Éj-
szak-Németország — mond — végre compact tömeggé vált, 
és oly hatalom, milyen a reformatió óta soha sem állott szem-
ben a catholicismussal. A czél, melyre törekednünk, melyet 
elérnünk kell, a reformatió valódi keresztülvitele, és egy 
prot. hitvallású szabad német nemzeti egyház létesítése." 
Pedig „a porosz hadseregben szolgáló vitéz katholikus raj-
nai poroszok és lengyelek, nem ily czélért ontották véröket." 
Mily kihágásokra vetemedtek Burkusországban a háború 
alatt a katholikus honpolgárok ellen ! „A nép benyomult a 
lelkész-lakokba, bántalmazta a szolga személyzetet, pénzt 
csikart ki, beverte az ablakokat, s a katholikusok ellen fe-
nyegetődzve tért vissza ; a vendéglökben kiáltványok ag-
gattattak föl, melyeken e szavak állottak : „Halált a katho-
likusokra !" A katholikus tanitókat kövekkel dobálták. A 
tanuló ifjúságot egymás ellen ingerelték, katholikus gyer-
mekek súlyosan bántalmaztattak. A katholikusok házai és 
raktárai kifosztattak és leromboltattak. Boroszlóban néhány 
kath. plébános világos nappal tettleg bántalmaztatott, köz-
helyeken nyiltan proclamálták a papok üldöztetését, és mű-
veltségükkel kérkedő porosz tisztek voltak azok, kik Borosz-
lóban 1866. julius 3-án egy lelkész jelenlétében, ki épen 40 
ápolónőt a szerzetes-rendektől kisért volt a csatatérre, eké-
pen nyilatkoztak : ,jó lesz a katholikus papokat fölakasztani.' 
Egy sziléziai katholikus temetőben egyetlen éjen át vala-
mennyi síremlék leromboltatott ; az irgalmas-nénék, midőn 
a kórházból lakukba visszatértek, szitkokkal halmoztattak 
el, sőt kövekkel dobáltattak, s mivel ez embertelen bánás-
mód által nem engedték magukat szent tisztük teljesitésétől 
elriasztatni, végre azon pokoli hazugságot gondolták ki, 
hogy kénsavat öntöttek a sebesült harczosok sebeibe stb. 
Ez Görliczen történt... Most elvárjuk — mondatik a „Hist. 
Polit. Blätter" utólsó füzetében — váljon ama protestáns 
szónokok ellen, kik a szószékről a háborút nyiltan vallási 
háborúnak proclamálták, hasonló szigorral fognak-e eljárni, 
mint melylyel azon katholikus lelkészeket fenyegették, kik 
állitólag ugyan ezt tevék. Elvárjuk, minő büntetésekkel fe-
nyíttetik ama protestáns hitszónokok és társaik térítési 
dühe, kik nem elégedtek meg azzal, hogy a katholikus val-
lású osztrák foglyokat szállító vaggonokba bálszámra dob-
ták a különböző vallási értekezéseket, hanem azon fölül még 
a csatamezőkön és kórodákban is megjelentek, rémtörténe-
teket beszélve a súlyosan sebesült vitézeknek az inquisitió-
ról, holott a katholikus szerzetes-nőknek reversalis terjesz-
teték elé aláírásul, melyben kötelezzék magukat, hogy min-
den téritgetési kisérlettel fölhagynak. A hivatalos ,Nordd. 
Alig. Zt'-got, és a ,Kreutz Zt'-got illeti a dicsőség, hogy 
elsők szórták el a meghasonlás magvát az országban."7) 

íme, mily nyiltan mondaték ki, hogy Németországból 
a catholicismus örök időkre kiszorittatott, miszerint igy egy 
protestáns hitvallású szabad német egyház jöjjön létre ! 
Ezért bujtogaták a burkus államegyház superintendensei az 
uralkodót harczra, midőn a berlini zsinat befejezése után, 

7) P. Hirnök 1866, 271. sz. 

tőle elbúcsuzának. Evégre irányult a királyi proclamatió, 
mely — t. Ballagi ur helyes észrevételeként — a tömeges 
ember-ölés megkezdését jelenté,8) és elöhirnökeül szolgált 
egy égre kiáltólag igazságtalan és ravaszul előkészitett 
gyilkos háborúnak, „melynek árát — mint jól mondja t. el-
lenfelünk — a népek adják meg, melyeknek semmi részök 
sem volt abban, hogy a viszály elintézése erőszak által esz-
közöltessék ; és egy nagyravágyó (az uralkodóján uralkodó 
Bismark) férfi álmai miatt millióknak jóléte és (számtalan 
ezereknek) élete döntessék porba." És még is a velünk 
szemben kihivó állást foglalt t. protestáns irók azt állítják, 
hogy „a legnagyobb fokban türelmetlen, s egyedül üdvözitő 
egyház vérengző szeplötelenségben tündöklik !" Ám a bur-
kus állam-egyház, nem vallja, tanszerüleg legalább nem, az 
egyedül üdvözítő egyházról szóló hitágazatot, de tényleg, 
mily iszonyatos módon, egy vérengző háború előidézésével 
is, törekedék egyeduralomra Németországban, hogy onnan 
a catholicismust kiszorítsa !9) (Folyt.) 

Devics József. 
8) Prot. 1. 1866, 27. sz. 
9) Igaza van a Registrum írójának, hogy t Ballagi M. és irói, 

mintha saját prot. egyházi és iskolai térükön tárgyat sem találnának, 
kath. térre ugranak, a jezsuitákról, a concordatumról, Romáról és az in-
quisitioról Írogatnak. Ha ezek fölött történelmi tanulmányokat tonnének, 
még talán meg is köszönnök fáradságaikat ; de mikor a közöttök hagyomá-
nyossá vált elferditésekkel csak utánirják, ami 50 — 60 évvel előbb hazu-
gon Íratott, és kath. részről meg is czáfoltatott ; mikor mindent a leggyü-
löletesebb színben festenek, s csak azért kalandoznak kath. téren, hogy 
amit találnak, gyűlöletes szinbon fessenek, minket, — de nem minket, ha-
nem kath. egyházunkat, s egyházunk föintézményét, a romai szentszéket, 
vérszomjazónak mutassák be,mintha csak ombercsontokon, vérrel öntözött 
fák között állana, mint a pogányok istene : akkor ilyenekben tudományos 
czélt senki sem tételezhet fel, hanem az igy gazdálkodókat kényszerül 
brigantiknak tekinteni a tudományok mezején, s Garibaldinak az iroda-
lomban, kik ellen más fegyver kell, semmint rendesen szoktunk használni, 
t. i. oculum pro oculo, dentem pro dente. Akaratunk ellen, de kényszerítve 
nyúlunk az okmányok után, hogy e különösnemii briganti-irókat mérsék-
letre kényszeritsük. Türelmünk volt elég, mert 8 hónapon át néztük e 
briganti-kalandozást ; s szelidségiink, kíméletünk is van, mert latin okmá-
nyokat hozunk elő ; hogyha azután a kalandozó a szikláról lezuhan, csak 
maga merészségeinek róvja fel esését. 

Hazánkban vallási kérdések fognak szőnyegre jönni ; talán szük-
ségesnek látják a békés prot. népet ily történelmi elferditésekkel elfogulttá, 
butává tenni, — nom bizván a csendesen gondolkodó észnek érveibe, mert 
ezek az irók vágyait hamar cserben hagyhatnák ; tehát a szenvedélyt kell 
felizgatni, a szivekben a kath. egyház iránt borzalmat költeni, mely utá-
lattá, gyűlöletté változhatik át. Nem volt elég a fiatal tanoncz elméjét 
megtömni történelmi hazugságokkal ; nehogy ezen elbutulás valahogy meg-
vékonyuljon,még ilyen czikkekkel kellett azt megtalpalni.Ez lehet t.Balla-
ginak és K. Albert urnák szándéka. Cselfogás, s nom egyéb ; — csakhogy 
tűzzel játszik. 

Mi már éreztettük velők, mit tesz ily történelmi olöhozakodásokkal 
szerepelni. In quo alium judicas, teipsum condemnas, — mindig betelje-
sedik rajtok ; mert, mialatt minden pápát, minden püspököt pásztorbot 
helyett kézben nyárssal képzelnek, s a nyárson legalább tiz protestáns 
embert, a történet mindig ellenök fog tanúskodni, hogy épen ők tették 
azt, s hogy biblia helyett mást hordozhatnak hónuk alatt a mult idők-
ből. Nyissuk fel Labsanszky Jánosnak „Extractus brevis et verus, quo 
candide demonstratur acatholicorum Praedicantium e regno Hungáriáé 
proscriptio et degradatio facta esse respectu rebellionis non autem religio-
nis, eosdemque Praedicantes non in genere, sed in specie convictos, judi-
catos, ac legitime condemnatos esse, Tynaviae recusus 1721," könyvét, 
muzsai Wittnyédi Istvánnak szavai : „illi verbo, nos opore et gladio" „et 
papistas canes docebimus," bizony csak vérontásokról tanúskodnak. Hogy 
pedig e fenyegetés nem maradt puszta szó, a királyi fiscusnak a prot. pré-
dikánsok ellen beadott vádirata bizonyítja, melynek minden egyes téte-

25* 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, sept. 13-án. Vasárnap reggeli 8 órakor kezdő-

dött azon Immaculata-szobor beszentelésével összekötött aj-
tatosság, mely szobrot ns. Lengyel Miklós prépost és egri 
kanonok ur Pest városának ajándékozott. E szobornak, mely 
alig állíttatott fel, már is egész története van. A kanonok ur 
e szobrot ex voto készitteté, mint erről a felírás is tanúsko-
dik. A 10 lábnyi Immaculata-szobor Münchenben készült 
horganyból és bronzirozva van, ez egy hét lábnyi magas ön-
tött vasból készült és gránit színre festett korinthi oszlopon 
áll. Az oszlop pedig egy körülbelől 16 négy-szeg ölnyi tért 
elfoglaló veres márványból készült és lépcsőkkel ellátott 
emelvényen áll, melynek négy sarkán egy-egy kandelaber 
áll, az egész pedig igen ízletesen készült rácsozattal van kö-
rülvéve. A ns. alapító e müdarabot Eger városában a lyceum 
terén óhajtá felállitatni ; de ennek az egri gazdászati bizott-
mány ellent állott, a kanonok ur Pest városát kinálá meg 
vele, mely azt köszönve fogadá s felállítására a Róchus kór-
házi tért találá legalkalmasabbnak ; amint ezt az egri nép 

leit a prot. prédikánsok elitéltetése igazolta. Igy szól pedig a fiscus a prot. 
igehirdetőkről : „quod 1) populum contra regiam majestatem et potestatem 
ipsis a Deo ordinatam animaverint, et armaverint ; 2) quod personas regias 
et capitulares gravi verberatione affecerint ; 4) quod catholicorum infan-
tibus excrementa Praedicantium acatholicorum voranda dederint ; 5) mor-
tem ministrorum suae majestatis cum rebellibus tractaverint ; 6) fréquen-
tes correspondentias cum Turcis aliisque suae Majestatis compluribus 
inimicis habuerint ; 8) rebellibus armati se junxerint, eorumque ductores 
fuerint ; 9) Turcas in subsidium data pecunia sollicitaverint ; 10) Turcis 
et rebellibus sacerdotes vendiderint ; 12) praeter officiates suae Majestatis 
novem etiam sacerdotes tyrannice trucidaverint ; 13) fortalitium Füleki-
ense Turcis obtulerint, et occupandi modum suggesserint, diviuitus effectn 
praepedito ; 14) Jaurinum similiter, Lévám, et Vesprimium, fortissima 
christianitatis propugnacula Turcis tradere tentaverint, (hogyan erősö-
dött meg a tar pogány a magyarok nyakán ? hogyan pusztíthatta az or-
szágot 145 évig ? ily hazafiságból megérthetjük. Bizony a haza, a magyar 
nomzeti lét res vilis volt ezen prot. prédikánsok előtt, hogy oly könnyen 
árulgatták a töröknek. S miért ? hogy a kath. magyar veszszen el, vagy 
mikint 1647 után magok a nyugodtabb protestánsok mondták: „ecce ! 
propter Praedicantium uxores splendidius ac sumptuosius vestiendasi  

quanti in regno tumultus !") 16) nudo tunc sacerdote in spinas conjecto, 
ibidemque ad diffluxionem carnis volutato, ut unus tamdem Praedican-
tium ex compassione, uti ipse fassus est, miserum sacerdotem globo traje-
cerit ; 17) contra domos officialum suae Majestatis incendiarios exmise-
rint ; 18) quod Sacramentum altaris in templis catholicis pede calcaverint, 
sacra vasa sustulerint, et ex casulis vexilla pro rebellibus formaverint ; 
19) quod Turcis sacras catholicorum hostias tradiderint ; 22) quod Coma-
roiniense fortalitium ruinare volentes, tempore, quo ventus illuc ferebati 
oppidum aecenderint, ducentis domibus combustis," stb. Gondoljuk, hogy 
kiknok múltjáról ily történeti okmányok szólanak, azoknak tanácsos a 
szentszék és a katholikusok vérengzéséről történelmi regényeket nem iro-
gatni. 

A fiscus vádját, az 1673-i pozsonyi királyi itéló'szék Ítéletét magok 
az elitéltek elismerik, bevallják saját nevök aláírásával ellátott okmány-
ban, mely eképen hangzik ; „Nos infra scripti dainus pro memoria, quibus 
expedit, universis. Quod postquam in nupero extraordinariorum judiciorum 
hue Posonium pro die 25-a mensis Decembris anni 1673 proxime praeteriti 
indictorum termino, ex allegatis et productis liquido compertum fuisset : 
Praedicantes tam Augustanae quamHelveticae confessionis, complices esse 
foedae illius rebellionis contra Suam Majestatem sacratissimam superiori-
bus retroactis annis per nonnullos primarios ejusdem cusores et antesigna-
nos intentae, eosdemque Praedicantes ac sibi subjectos capellanos, et scho-
lae rectores ministeriis suis abusos fuisse, taliterque plebem curae ipsorum 
pastorali commissam ad tumultus et seditiones disposuisse, ac alia, vitám et 
bona eorumdem perimentia temerarie intentasse. Ob quam complicitatem 

meghallá, népgyűlést sürgetett, melyet a hatóság meg is en-
gedett, ez 1866-i okt. 14. meg is tartatott, mely következő 
végzést hozott : melynek szövegét „Eger" czimü lap 44-ik 
száma után közöljük : „Elnöklő polgármester számos aláírá-
sokkal ellátott, több rendbeli aláírási iveket mutat föl, me-
lyek szerint ft. s ngos Lengyel Miklós kanonok ur által ké-
szíttetett „Mária Immaculata'-szobornak, — melyet már 
időközben a fenttisztelt alapító ur szabad kir. Pest városá-
nak ajándékozott — Pest városátóli visszaszerzése, s a fő-
templom és lyceum közötti dísztéren leendő felállítása kérel-
meztetik; mely előterjesztés folytán végeztetett: 

Ámbár ez ügyben, főt. és ngos Lengyel M. k. ur által 
tett megkeresés folytán, Eger városa közgazdászati bizott-
mánya f. évi augustus hó 19-röl kelt, 2000 sz. alatt hozott 
végzésével — a kérdéses műemlék felállítására nézve — a 
főtemplom és lyceum közötti disztér általadását megtagadta ; 
minthogy azonban ez ügybeni határozathozatalra a t. köz-
gazdászati bizottmány illetéktelen, illetéktelen pedig azért, 
mert egy 20,000 lélekből álló lakosság vallási érzelmei kife-
jezése felett határozni hivatva s jogosítva nincs ; ennélfogva, 

stb. stb. Datum in praefata lib. ac ragia civitato Posoniensi die decima-
tertia mensis Mártii, anno Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo 
quarto." (Apodixis p. 26—33 Budae 1763.) Ha a fiscus szavai nem birnak 
értékkel, az itéló'szék szava értékes ; s ha ez sem volna értékes, meg kell 
állani az igehirdetők saját kezök Írásával kiállított okmánynak, melyben 
mindent bevallanak, amiről vádoltattak, ,s bevallják azt is, hogy „legitime 
citati, et evocati, judicialiter in totali actione fisci convicti ;" s ha végre 
a pozsonyi Ítélőszék Ítéletét illetéktelennek, a prédikánsok vallomását pe-
dig kicsikartnak tetszenék nyilatkoztatni ; ezen vádirat, ezen ítélet, s 
végre az önvallomás, mint a történelmi okmány, a történelem mezején 
mindig bizonyító erővel bír ; mert a történelmi okmány nem tekint arra, 
kitől származott, hanem csak hogy embertől származott, s hogy igaz, ami-
ről tanúskodik ; — tehát a törököt a hazára hívták, a várakat kezére 
játszották, gyújtogattak, gyujtogatókat felbéreltek, gyilkoltak, gyötörtek, 
papokat cannibali vagy inkább, Servetre emlékezvén, Calvin-féle módon 
kínoztak, úgyhogy őnekik esett meg rajtok a szivök, rabszíjra fűzve a 
magyar honfiakat a töröknek árulták, a török basának ezerekre menő 
pénzt ígértek, csak fogdossa össze a magyar kath. papokat, s küldje őket 
rabságra Asiába ; valóban „illi verbo, nos opere et glaudio" „et papistas 
canes docebimus ;" mégis a Prot, lap t. irói nem tudnak másról mainap 
irogatni, mint kath. vérengzésekről. Mi nem hozzuk fel soha, miket tettek 
e hazában, vagy másutt a világon a protestánsok ; ezt sem hoztuk volna 
fel, ha nem látnók, hogy a Prot, lap t. irói a provocatioknak nem tudnak 
véget vetni ; a kath. név becsületének megoltalmazására kényszerítve 
irjuk, s okmányokkal bizonyítjuk, amit a szentírás szavaival mondhatjuk : 
non ego, sed tu, et domus patris tui. „Tertia tamdem serie citati prae-
sentarunt se delegato judicio ii Praedicantes, igy ir a törvényszék jegy-
zője Labsánszky, qui habita synodo solemni turcieum contra fideles suae 
Majestatis auxilium decreverunt solicitandum, suntque pacti cum Budensi 
Vezirio in 5000 talleris pendendis certo, sí Praedicantium intentionem 
secundando, catholicos sacerdotes ac officiates regios captivaverit. Se-
ptemdecim horum Praedicantium candide rem totam coram delegatisjudi-
cibus fassi sunt, tum de se, tum de aliis." — „In secundo citatorum ordine 
ex his, qui se stiterant acatholici Praedicantes, primus inter caetera sibi 
objecta crimina, mox ut audivit de Lesleniana s. Caesarea Majestatis co-
horte in Radvanecz per Praedicantes morti destinata, sceleris conscius, 
territusque exclamavit, se velle fieri catholicum ; sed reponentibus judici-
bus, id non sufficere, nisi et sociorum crimina revelet ; respondit libéré : 
„omnes, qui secum (coram judicio) adessent Praedicantes, se nequiores 
esse." A további folytatást letiltja nekünk a hazafiúi szemérem, mert e prae-
dikánsok mégis magyarok voltak, — s mikor ilyesek állnak a történelem-
ben, merik a Prot, lap irói a hazafiságot a kath. papságtól elkobozva, a 
protestantismus kizárólagos sajátjává tenni. Elkobozzák, — gondosok, 
mert tekintvén a multakat, amit elkoboznak, arra igen nagy szükség van. 

S z e r k. 
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de azon tekintetből is, hogy az esetre, lia ezen emlékszobrot 
Eger városa elvesztené, illetőleg annak más városbani elvi-
telét engedélyezné, soha meg nem bocsátható hibát követne 
el, amennyiben ezen remekmű — milyent a szoborban Eger 
városa tisztelt közgazdászati bizottmánya is felismert — 
Eger városának, következve, bármely terének is csak dí-
szére, fényére, és emelésére szolgálhat ; mely okoknál fogva, 
az elől hivatkozott tisztelt közgazdászati bizottmányi vég-
zés, mint e részben illetéktelen, és tévedésen alapuló, ezen-
nel megsemmisíttetik, s ennek ellenében az alapító ur által 
eredetileg kért, s a főtemplom és lyceum közötti tér a szo-
bor felállítására örömmel átengedtetik nemcsak, sőt óhaj-
tandó volna, ha a többször emiitett műkincs a kérdéses disz-
tér közepét, vagy is a főtemplom lépcsője és a lyceum közép-
ajtaja közötti tért foglalna el. 

Minthogy azonban, a többször említett közgazdászati 
bizottmányi végzés hozatala után ezen műemlék a tisztelt 
alapító ur által időközben Pest városának ajándékoztatott, 
és igy a most tisztelt kanonok urnák azt ujabban Eger vá-
rosának birtokába bocsátani jogában nem áll ; ennélfogva 
Pest városa t. hatósága felkérendő, mikint a kérdés alatti 
mü-emlékszobrot, mint az alapító által eredetileg s egyene-
sen Eger városa részére készíttetett, és szánt müvet, e város 
birtokába visszabocsátani, illetőleg meghagyni szíveskedjék 
stb." A felszólítás megtörtént, de eredmény nélkül ; mert 
Pesten felállitatván ml. s főt. Lévay Sándor cz. püspök által, 
Pest város elöljáróságának s nagy néptömeg jelenlétében 
felszenteltetett. A szónoklatot ft. Magyar Ferencz hittanár 
mondta. Eger városa sajnálja a szobrot, de illő, hogy meg-
nyugodjék abban, ami történt, mert számos eset van, hol a 
b. Szűz maga keresé ki a helyet, hol képe vagy szobra tisz-
teletben tartassék, mert ő tudja legjobban, hol válik az hi-
veinek legnagyobb hasznára, s tekintvén a helyet a sz. Ró-
chusról czimzett kóroda előtt áll, hová számos beteg vitetik 
naponta ; hányan tekintenek ekkor e szoborra s a „betegek 
vigasztalója," mint az egyház nevezi, e nyomorultak szi-
veibe enyhítő balzsamot csepegtet, tekintsük a nép sokasá-
got, mely folyvást tolong a helyen, bizonyára többen tekin-
tenek fel hozzája, s talán többen vagy talán nagyobb bűnö-
sök fogják rebegni : „Ave !" S ha tudjuk, hogy mily hatása 
van egyetlenegy ily üdvözletnek, bizonyára be kell valla-
nunk, hogy nem véletlenül jött ide, hanem hogy ide akart 
jönni az, kit a bűnösök menedékének nevezünk. 

A ns. prépost s kanonok urnák e szobrot a város meg 
akarván hálálni, tiszteletbeli polgárrá nevezte ki. De legin-
kább meg fogja köszönni neki maga a boldogságos Szűz, 
mert ö az, ki ezen szobor által alkalmat nyújt a boldogságos 
Szűz üdvözlésére. Avispa. 

PEST, sept. 22. Épen e három napokban tartotta az 
oktatásügyi minister ur ő nmltósága a kath. középiskolák 
igazgatóival, s kerületi főigazgatóival a szükséges és lehet-
séges tanreformokról a tanácskozásokat. Mondhatjuk az 
állam tanácskozott a tanreformról, mert az általa kinevezett, 
vagy bizonyosan az általa vezetett tanoda-igazgatók jöttek 
össze, fogadták a minister tervét,s tanácskoztak a foganatba-
vétel gyakorlati részleteiről. 

Voltak-e a prot. középtanodák igazgatói e tanácsko-

zásra meghiva V nem tudjuk ; de hogy az 53 kath. gymna-
sium igazgatóin kivül senki más meg nem jelent, az történeti 
tény. Az oktatásügyi minister ur ő nmlga valósággal tehát 
mint kath. tanügyi minister, mint az apostoli királynak meg-
bízottja elnökölt e tanácskozmányokban. Teendőinek hason-
lithatatlanul legtöbb része is csak kath. tanügy, cath. cultus-
ügy, mert a többit három férfival, minden felekezetre egyet, 
kényelmesen elvégzi, úgyhogy ezen szak-, s felekezetbeli 
hivatalnokai a teendők sokaságáról nem igen fognak pa-
naszkodni. 

Hogy a kidolgozott, s a részletekben is megállapított 
tanrendet a nm. püspökökkel is közölni fogja a nmlgu minister 
ur, ezt feltételezzük, s feltételezni igen szeretjük. Okaink is 
vannak eme feltevésre. Legelőször is a minister ur ritka 
bátorsága, mely annyira épitő és vigasztaló, hogy magát 
olyan fiának vállá be az egyházuak, aki az egyház érdekeit 
szivén viseli ; másodszor a nmlgu minister urnák a herczeg-
primáshoz intézett levele, melyben az iskolákra a kath. hi-
veknek befolyást kért. Miután t. i. a hiveknek befolyást kell 
adni,mert ők kath.hivek ; kitünőleg tehát kell a püspököknek 
befolyást adni azokra, mert ők a kath. hivek főpásztorai ; s 
hogy a megállapított tanrend a püspökökkel közöltessék, 
semmi akadály nincsen,—dehogy a kath. rendekkel is közöl-
tessék, arra legnagyobb akadály az, hogy még e rendek 
létrehozva, szervezve nincsenek ; addig tehát adjunk legalább 
a kath. rendek egyik és fö-személyeinek, t. i. a püspököknek 
befolyást az iskolákra. Utoljára megerősít minket e feltevésben 
még a minister ur ö nmlgának megnyitó beszédje,melynek első 
szavaiban, üdvözölvén a tanügy érdemeltjeit, kimondta, hogy 
nyilatkozataikat, tapasztalataikat, nézeteiket, tanácsaikat 
kikéri, örömmel fogadja. S mi csökönösségig liiszszük, hogy 
ezen eléggé nem dicsérhető jó szándéknak a nmlgu minister 
urnái a püspökök háladatosságig megfelelnének, s megfe-
lelni tartoznak, annál inkább, minthogy kath. iskolákról van 
a tanácskozás, s a minister ő nmlgának az iskolai ügyben 
kész jártasságát annyira tiszteljük, hogy feltenni sem mer-
jük, miszerint elégségesnek gondolná, hogy a kath. iskolára 
elég, ha kath. hittanitó van a tanárok között, hanem 
hogy az egész tanügynek, a tantárgyaknak és az előadási 
szellemnek, iránynak is valóban katholikusnak lenni, mi-
kint ezt a zsidóknál, a protestánsoknál, a nemegyesülteknél 
tapasztaljuk, — például, a zsidó iskolában a számtan is zsi-
dós, a földrajz is zsidós, a történelem is zsidós, a szem, a szó-
lás, a darálás, a taglejtés, sőt mondjuk ki, a levegő is zsidós. 
Igy van ez a protestánsoknál, a görög-keletieknél is, min-
denik a maga nemében. A kath. tanodák egész szervezetének 
tehát katholikusnak kell lenni, a kath. hivek legszentebb 
vágyainak, a kath. hit legmagasabb érdekeinek megfelelni : 
hogy megfelel-e ? a püspökség az illető, a hiteles biró, — 
hogy megfeleljen, a püspökség az illető, a hiteles tanácsadó. 
De különösen is hangzanék az, ha a nmlgu minister ur a 
zsidó tanodákat a rabbik, — a nemegyesültek tanodáit a 
karloviczi patriarcha, — a protestánsok tanodáit, ha mégis 
ez utólsó lehetséges volna, a prot. superintendentiák nélkül 
akarná rendezni, szervezni. 

A kath. férfi soha sem ugyan oly felekezeti szűkkeblű, 
mint a zsidó, mint a szakadár, mint a protestáns ; ő fülül is 
tud emelkedni, bizva hitében és jó szándékában, magától is 
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itél, és a tanodát, ha tévesen is, az egyház nélkül is képes 
felfogni. Igen, ez az ő szellemi magassága a többi hitfeleke-
zetek fölött ; csakhogy, midőn ezt megkísérti, mikor a püs-
pökséget mellőzni akarja, hozzá csatlakozik a protestáns, a 
zsidó, (a nemegyesült szerényebb,) s kiragadja kezéből a 
fonalat, s akath. férfi sajátjában is elveszti uraságát, s meglesz, 
amit Jeremiás siránkozva énekelt : „haereditas nostra versa 
est ad alienos." 

Ez feltevés, de, mikint okadatoltuk, tényeken alapuló 
feltevés. 

Mi a tanügyi tanácskozáson jelen nem voltunk, mégis 
a lapok után t. olvasóink előtt kereken, egész magyar 
őszinteséggel kimondjuk, hogy a nm. minister ur megnyitó 
beszédét, tervét, nemes törekvését igazán üdvözöljük. 

A reform szükséges, s amint behozható, be is hozandó, 
kötelesség: ezt mindenki megengedi, s a ft. s tek. tanodai 
igazgatók ezt minden ellenvetés nélkül elfogadták. 

Mily reform ? és honnan kezdeni ? Az elemi tanodákon 
egyelőre jelentékeny reformokat létrehozni nem lehet ; fö-
lülről, az egyetemtől kezdeni, czélszerütlen, mert ide szögel-
lik minden, a reform pedig nem bontás, hogy fölülről kezd-
jék, s talán az egyetem az, mely legfölebb kath. jellegére 
nézve igényel biztositást, s gyakorlati érvényesítést. 

Kezdjük tehát e centro, a középtanodáktól. Az elemi 
tanodák innen kapják tanítóikat, az egyetem pedig az ő 
polgárait : a gymnasium hathat lefelé, ez felfelé is. 

Hogyan ? mit ? Poroszországban a középtanodák mind 
reáltanodák ; ügyes nyerkémeket, iparosokat állit ugyan ki, 
de magasabb emelkedettségü lelkeket nem képes az állam-
nak adni ; a jó iparos, a számitó kereskedő, magasabb pol-
gári hivatás nélkül az állami életre képtelen lesz, képes pe-
dig katonai módon kormányoztatni. Bismark csak poroszor-
szági iskolák mellett lehetséges. Nálunk az élet más, a poli-
tikai és polgári szabadságok a kenyérkereseten kivül mü-
veit nemzetet kívánnak. Középtanodáink tehát nem lehetnek 
porosz reáltanodák. 

De a reál igényeket sem lehet mellőzni, e nyervágyó, 
anyagias világban ; tehát külön reáltanodákat, külön gym-
nasiumokat. 

A hivatás később határozható meg, mikor az ilju 
14—16 éves; ha a közép- és reáltanoda nem rokon egymás-
hoz, a szülők ötlete, vagy az esetlegesség fogja az ifjút kül-
deni a középtanodába, midőn a tudományokra, — vagy a reál-
tanodába, midőn mütani pályára nincs hivatása. 

Hogyan segíthetni ezen, hogy hivatás-vesztett ifjaink 
ne nőjenek fel ? 

Úgyhogy a reáltanodából a középtanodába és viszont 
lehetségessé tétessék az átmenet, a szülök anyagi, az ifjak 
szellemi vesztessége nélkül. 

Hogyan? Bifurcatio-féle által, mikint a francziák mon-
dani szokták. 

Ugy, hogy a reál 111-ik osztályból a gymnasiumi IV-ik, 
és a IV-ik gymnasiumi osztályból a reáltanodai IV-ik osz-
tályra lehessen zavar nélkül átmenni. 

A középtanodai IV. és a reál III. osztály tehát lehet-
ségig legyen homogén ; a reáltanodában tanuljon a gyermek 
nyelvtant, történelmet, a gymnasiumban pedig mértant, rajz-
tant, számtant. 

Az osztályok száma szinte reformot kiván, mert a ta-
pasztalás bizonyítja, hogy ami külföldön jó, az hazánkban 
csak nemzeti életünk igényeihez idomítva lehet jó. A közép-
tanodák nem adtak alkalmas fiakat az egyetemre, vagyis a 
magasabb hivatásu tanokra. Szükségesnek találja tehát a 
nmlgu minister ur a középtanodákat hat osztályra szoritani, 
de ugy, hogy az ötödik és hatodikban már a felsőbb tanul-
mányokra czélzó képesség legyen irányadó ; tehát hu-
maniora. 

A latin és görög nyelv között a latinnak adatott első-
ség; s üdvözöljük ismét a nm. minister urnák ezen határo-
zatát, hogy nemcsak erösebben fog tanitatni a latin nyelv-
tan, hanem egy tantárgy legalább latin nyelven is adatni. 

De a hatosztályu gymnasium sem adand képes ifjakat 
az egyetemre. Hogyan segit ezen a nm. minister ur? Három 
évi bölcsészeti cursussal. 

Nincs, aki ezt ne üdvözölné. Nem akarunk Ítéletet 
senki fölött mondani; de tapasztalásból tudjuk, hogy az 
egyetemre került ifjak nemcsak a latinnyelv nem-tudása, de 
különösen a bölcseimi tantárgyak ismeret-hiánya miatt igen 
éretlenek jöttek az egyetemre. 

Az ifjak átalában nem tudták, mi a fogalom, mi az Íté-
let, mi az okoskodás, hol van mindezeknek az ereje? A ma-
gasabb tanulmányokat, ugy szólva, természeti, képezetlen 
észszel tanulták, nem ismervén fel, hol van a bevitatás ereje, 
fulánkja vagy hiányossága ? 

Igy iskolázott ifjúságról nem lehet azután csudálkozni, 
hogy kikerülvén az iskolából, a lapokban azután annyi ba-
darságot tud össze-vissza írni, hogy a tudomány mezején 
őrültségnek kell nevezni ; — szinte nem lehet csudálkozni, 
hogy a megyegyüléseken, az országgyűlésen ami jeles, ami 
kitünö, az a régi iskolából van. 

E bajon a nm. minister ur segíteni akar, s hiszszük se-
gíteni is fog. 

E három évi felsőbb folyam valósággal előkészítő, ér-
lelő lesz az egyetemi folyamra. 

Hogy pedig az egyetem három szakmájára képesítsen 
a három évfolyam, még a három hivatást is, a papit, a jogá-
szit, az orvosit, tekintetbe veszi a nm. minister ur. És pedig 
ugy, hogy a bölcsészeti folyamban némely tárgyak minden 
ifjúra legyenek kötelezők, némelyek pedig csak a választott 
hivatás szerint kötelezzenek ; például : aki a papságot vá-
lasztja életpályául, az tanulja tovább a latin, a görög, s ha 
lehet, a héber nyelvet, a történelmet, a vallásos régiségtant ; 
a jogász a statistikát, a történelmet, — az orvoshivatott a 
természeti tanokat, stb. Itt tehát a trifurcatio van elfogadva. 

Amint a kath. szakférfiak egyhangúlag helyeselték 
ezen tantervet, mi is elismerjük, hogy a kiindulási pont jól 
van választva,és sok hiányon segitve lehet. O nagyméltósága 
tanulmányozta a külföldi tanrendszereket, de nem bámulja ; 
eredetiségekkel sem akar fellépni ; ami jó van bárhol, 
elsajátitja, de a nemzeti életet, a haza szükségeit mégis fő-
szabályul ismeri. 

A részletekről nem szólhatunk, miután beavatva nem 
vagyunk beléjök; annyit hallottunk, hogy a gymnasium és 
reáltanodai osztályok már a mostani iskolai évben szervez-
tetnek, később ascendendo a többi osztályok is. 

A tanügyi reform megállapítása mellé szükséges lesz 
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még a cultusügynek megállapítása is a közép,- és a reálta-
nodáknál; azért, szerencsét kivánva a nm. cultusminister 
urnák e férfias vállalathoz, sikert a ft. és tek. igazgató urak-
nak a fogonatositáshoz, várjuk, hogy a nm. püspökök taná-
csait is ki fogja kérni a minister ur, mert igy lesz befejezve, 
betetőzve a tanügyi legfőbb jelentőségű épület. 

rr 
GYOR, Kisasszonnapja. A győri rendes levelező e be-

cses lapok hasábjain elég hiven ecsetelvén a nálunk időn-
kint nyilvánuló s a külvilágra kiható hitélet nevezetesebb 
mozzanatait, e tekintetben eddig méltán gond nélkül lehe-
ténk. Az ily cselekedetek, minthogy azon parancsnak meg-
felelnek : „ugy világoskodjék világosságtok, stb." jó ha 
közzé tétetnek. Mi merjük hinni, hogy még sokkal több jó 
történik rejtekben, hogy ennek sem kevesebb az érdeme. 
Es ha néha erről elmozdítjuk a fátyolt s a tetőre helyezzük, 
ez nem lesz még minden jutalma. A virág illata mindenkit 
elbájol, a gyümölcs zamatja kellemesen gyönyörködtet, de 
nem szabad a gyökért felejteni, mely nélkül amazok a leg-
kedvezőbb légkörben sem jöttek volna létre. Tán jogosan 
szabad volna állítani, hogy legfőbb jó és áldás sokszor 
igen jelentéktelennek látszó és semmibe sem vett rend által 
árad a világra,'melynek tagjai Isten titkainak sáfárivá rendel-
tettek, és hogy az egyházi rend megszűntével, Isten termé-
szetfölötti malasztjai, csatornái is elrekednének. Csakhogy a 
sáfárban mindenek előtt megkívántatik, hogy méltónak ta-
láltassák. 

Ez látszik előttem a kérdések kérdésének lenni, mi-
ként lehessen minél fogékonyabb kebleket s alkalmasabb 
választottakat ereszteni a püspöki kézreátevés elfogadására, 
hogy tudniillik általok minél bővebb mértékben szálljon Is-
ten bő áldása a világra. Mert tekintve a mainapság a nagy 
népforrongást, a magas tervekkel terhes büszke elmék töp-
rengéseit, méltán kérdezhetjük a királyi dalnokkal : „Miért 
agyarkodnak a pogányok, s gondolnak a népek hiúságo-
kat ? " s igazán felelhetjük ismét a lantossal a feltett kér-
désre : „Ha az Ur nem épiti a házat, hiába munkálkodnak, 
kik azt épitik ; ha az Ur nem őrzi meg a várost, hiába vi-
gyáz ki azt őrzi,"2) A kaján irigység azt kiáltja ugyancsak 
ellenünk: „ti a nép zsírján élő papok." Ámde erre most azt 
kérdem : váljon a polgári s katonai osztály, kinek zsirján 
élődik ? Megfelel e részben a .Honvéd, 5-ik száma néhány 
sorban, midőn a katonai névtár után kimutatja, miszerint az 
osztrák birodalomban van 28 nyugalmazott táborszernagy, 
145 altábornagy, 193 vezérőrnagy, 447 ezredes, mind nyu-
galmazott, kiknek évi nyugdija kétmillió o. p. Váljon azt 
ki fizeti ? s a polgári tisztviselőket mily alapból elégitik év-
negyedenkint ki ? Azonban ez ellen nincs semmi kifogásunk, 
mert irva van : „méltó a munkás az ö bérére." Csakhogy 
ismertessék el az elv gyakorlati következményeiben : misze-
rint a nyers külerő s közigazgatáson kivül van e földön Is-
tentől rendelt lelki hatalom, s lelki kormányzás is, mely nél-
kül előbbi kettő sem állhat fel. Igen szükséges a társadalom 
fenmaradására a lelki hatalom, mint szükséges az életre a 
lélekzet ; azonban nem kevésbé szükséges az is, hogy ezen 
1. hatalom méltó kezekbe legyen letéve, és már erről gon-
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doskodni főkép az egyházi hatóság tartozik. E czél eszköz-
lése legégetőbb szükség, melyért mindent áldozni, s semmi 
akadálytól sem rettenni vissza a legszebb kötelesség, igazán 
főpásztori erény. 

Ezt azonban mint tényező, a leghőbb jámbor óhaj sem 
eszközölheti, hanem csak a közigényeinek megfelelő s mégis 
igazán egyházi nevelés. Ezt azonban mi minden mestersé-
geknél nehezebbnek tartjuk, ennek létesítésére mi alkalmas 
s hivatottnak oly férfiút gondolunk, ki aranyszájú sz. János 
szerint a szobrásznál ügyesebben tudja idomítani nem ugyan 
a köveket, hanem az ifjak kebleit. Ilyen férfiút ajándékozott 
nekünk a kegyes ég szeretett főpásztorunk személyében, ki 
maga is lefolyt élte jelentékenyebb részét az egyházi neve-
lés rögös, de nemes pályáján töltvén, a püspöki pálcza átvé-
telével előbbi szép tisztét koránt sem tette le atyai vállairól, 
hanem — mindeneknek mindene akarván lenni — inkább 
hatványzott buzgósággal viszi azt, s a papneveldéket, — 
mint mi már főpásztorunknál megszoktuk — szemefénye 
gyanánt tekinti. Rövid ittléte daczára, már hosszú sorát tud-
juk elsorolni kegyeinek. Mert nem elégli meg ő méltósága, 
hogy bokros elfoglaltsága ellenére is növendékeit gyakran 
meglátogatja, nekik néha korán reggel miséz, a háztanulók-
nál félév alatt 7 vizsgán elnököl, irántok minden szakmá-
nál nagy érdekeltséget tanúsítván, sokat s avatottan kér-
dezgetvén a felszentelendők s már felszenteltekkel újra sze-
mélyesen végezvén a próbatéteket, a zárünnepélyen a szé-
kesegyházban szinte megjelen : hanem anyagi áldozatokkal 
is nemes szive sugalmát követve a nemes czél létesítésére 
közreműködni. Alig lépett be hozzánk, nyomban követték 
szeretett adományai, melyek elseje szép 14 állomásu nagy-
szerű keresztút, aztán sorban jöttek uj ciborium, casula, s 
igen értékes Jézus szive képe; ezt tetézi ő mlga szives 
Ígérete, hogy az isteni tisztelet emelése végett phisharmoni-
kát is nyerend tőle intézetünk. 

Múltév szeplőtlen Sziiz Mária ünnepén jótékony adako 
zók kezei után uj oltárképre tettünk szert, s igy a jól beren-
dezett nevelde első kelléke, a tiszta kápolna, megvan. Ezer 
hála Istennek, s az adakozóknak ! — Mi érzéki emberek ! 
mindig rászorulunk, hogy külső dolgok szemlélete által gyu-
lasztassunk a fensőbbek szeretetére. Minden jobbhirü nevei-
dében tapasztaltuk a szentély megtekintésekor, miszerint 
vezetőikre ráillik az irás szava: „a buzgóság házadért mege-
mészt engem."3) Különösen láttuk mindenütt Jézus és Mária 
szentséges sziveik képét kiválóan ragyogni, például Bécsben 
mint a Stephaneum, mint a Pázmáneumban, Kalksburgban 
a jezsuiták s Katzelsdorfon a redemtoristáknál ; miért mi is 
a mienknek módnélkiil örvendünk, mely maga reánk nézve 
méltóságteljes némaságával élő szónoklatnak tetszik. E 
kincs birtoka előttünk annál becsesebb, minthogy az ima-
apostolság nálunk már másodéve behozva volt, melynek 
szinte ujabb lendületet adhat,minél kívánatosabb valami egy 
könnyen nem lehet, miután szent Salezius által emiitett ha-
sonlatosság szerint, az imaapostolság oly szükséges az ige-
apostolságra, mint szükséges az orgonáihatásra a szijhuzás, 
mely nélkül a legügyesebb orgonaművész kezelése daczára 
sem adhatnának a sípok hangot ; azért az imaapostol-
ság természetes lépcső az igeapostolságra minden papjelölt-

3) Ján. 2. 7. 
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nél. Tanuljon az meg előbb Jézus szive szerint gondolkodni, s 
magát egészen Jézus szellemében beélni, kinek maholnap 
kizárólagosan, s mindig mindent Jézus szive szerint kell be-
szélni, cselekedni. Mi minden jót merünk magunknak igérni 
azon fiatal kebeltől, mely Jézus szivének egészen meghódol, 
vele egy eszmeért buzdul, lelkesül, vele egy óhajért eped, 
vele egy igazért szenved. Abban Isten országa honol, s róla 
eleve föltehetni, hogy majdan Isten országának sokat meg 
fog hódoltatni. 

Vajha azért minden keresztény, kivált minden papke-
bel átadná magát kizárólagosan Jézus szent szivének, vajmi 
hamar látnók az egész földszinét megujulni. Valahányszor 
szerencsénk volt olyanokkal érintkezni, kik Jézus sz. szivé-
nek hő tisztelői voltak, náluk mindig szelidebb, nemesebb 
erkölcsi érzetek s mélyebb erényesség nyomaira találtunk. 

E szent czéllétesitése lebegett minden bizonynyal az ins-
brucki es. k. tudományos egyetem egyházi jog tudÓ3 tanára 
s az ottani nevelde kormányzója, Nil les M. jézustársasági 
atya szemei előtt, midőn ezidén ily czimii jeles müvet bo-
csátott közre : „De rationibus festi sacratissimi cordis Jesu 
e fontibus jur. can. erutis commentarius Oeniponti. Typis 
Tel. Rauch. 294. lap. 8 rét, bolti ára 1 fl. 25." a szerzőtől 
véve csak l fl. minden 13 példány után egy tisztelet-példány 
jár. A könyv czime előtt Jézus szent szivét ábrázoló gyö-
nyörű aczélmetszet van. E tudományos, hiányt pótló mü, az 
egyház nyelvén jó latinsággal irva, a t. papságnak van 
szánva, jogi alapokra fektetve, Jézus szive ajtatossága tága-
sabb körökben való terjesztése végett, úgymint mely az egy-
ház által jóváhagyatott, megparancsoltatott, különös ünnep-
pel, misével, zsolosmával elláttatott, búcsuajándékokkal ajál-
tatott. Vannak hála az égnek Jézus szive tiszteletére tár-
gyazó jelesbnél jelesb kézi könyveink — leginkább német, 
olasz és franczia nyelven közrebocsátva, oly számmal, hogy 
bár kis könyvtárt képezhetnének ; de ezek jelen mütöl nem-
csak nyelv tekintetében, hanem tárgyilagos feldolgozásra 
nézve is egészen elütnek, amennyiben vagy leginkább hit-
tani vagy pedig erénytani tartalmúak is, de a tárgyat jogi 
oldalról nem fejtegetik, fejlődése menetét szemeink elé nem 
állítják, tehát a tudományszomj minden kívánalmát ki nem 
elégítik. Ha valakinek, a papnak készen kell lenni, hogy 
számot adhasson — ha kérdeztetik, hite felül — mely-
nek azért mindenek előtt jól okadatoltnak kell lennie; mert 
a hitnek az észszel összeütközni nem szabad, miután nagy 
különbség van aközött mi észellenes és mi észfölötti, utólér-
hetlen. 

Szerző feladatának hiven megfelel. Igaz ugyan, hogy 
Jézus szive tiszteletének arany szálai a keresztény hit böl-
csőjénél észrevehetők, midőn például a szeretet tanitványát 
arra lekonyulni tapasztaljuk, mégis a szenthajadon borongos 
homályában, ugy látszik, e tisztelet inkább kiváltságos egyé-
nek boldog osztályrésze volt, és csak a 17-ik század máso-
dik felétől kezdve lépett e kincs mindig inkább és inkább a 
közös egyház birtokába, az Isten szeretetében meghűlt, el-
vénült, megdermedt világ felgyulasztására. Épen azért ezen 
legnemesb buzgósági gyakorlat uj alakot öltött magára mire 
a nagy sokaságnál fokozatos előkészítés volt szükséges, ne-
hogy a gyors meglepetés a be nem avatottaknál megütkö-
zést szüljön. Pedig tudjuk, hogy habár az egyház tanításá-
ban épen oly változhatatlan, mint maga az Isten, mégis ezen 
szigorú, igaz elv koránsem tiltja a haladás kiterjedését, ami 
nem változás, mint ezt gyönyörűen fejtegeti lerinei Vincze 
Commonitoriumjában. Ezen fokozatos haladást tárgyazza 
kérdéses müvünk, napfényre hozott okiratai 3 főszakasz és 
egy járulékban. 

Az első mindjárt ismét több §§-ra felosztott négy feje-

zetben adja helyesen összefűzött s kellő, beleszőtt magyará-
zatokkal ellátott hivatalos okmánytöredékekben Jézus sz. 
szive ünnepe, zsolozsmája és miséje behozatalának sorsát, 
menetét, előbb egyes szerzetesi testületek s püspöki megyék-
nél, végzi az egész egyházban. A XII. Incze, XIV. Benedek 
és Kelemen, továbbá IX. Pius pápákhoz, királyok, püspökök 
s többi által benyújtott s a megengedést sürgető, kérelmező 
folyamodványok, a sz. szertartások ügyelőszéke elé az ügy 
érdemét, mibenlétét alaposan kifejtő, felderitő emlékiratok, 
a promotor fidei által támasztott ellenvetések, s ezek czáfo-
latait tartalmazza. Hiszem, sok szem egérül elűzetnek az elő-
ítéletek fellege,ha ily iratok okfőiböl merítene, s tán nem ra-
gaszkodnék abbeli nézetéhez, hogy ezen ajtatosság csak a 
tökélyesek s nem egyszersmind a tökélyesitendők számára 
is van ; szive is fölgyuladna, látván az elégörditett akadályok 
daczára bekövetkezett általános gyors elterjedésben s a rend-
kivüleg mutatkozó kegyelmekben Isten ujját. Az egész rész, 
melyet sz. Margit boldoggá-avattatása befejez, vitaszerü ter-
mészete miatt kellemesen foglalkodtatja, oktatja s folytonos 
rugékonyságban tartja az elmét. 

A II. szakasz Jézus sz. szive tisztelete ünnepének fő- és 
kimerítő valódi czélját, fönségét, ezen ajtatosság befolyásos 
voltát, elnevezése természetét elég bőven fejtegeti, szabatos, 
sokoldalú meghatározások s finom megkülönböztetések által. 
Szerző itt is, hol nem elkerülhetlenül szükség, az eredeti kút-
főket beszélteti maga helyett. 

A III. rész azon szent atyák s egyéb jámborság és 
tudomány által tündöklő irók ismertetését s jeles, akár a 
szentírás, akár a szóbeli hagyományból is merített mondato-
kat s nevezetesebb helyeiket hozza,melyekkel éltek azon derék 
férfiak, kik a sz. szertartásokra ügyelő szék gyülekezete 
előtt ezen szentügyet buzgón felkarolva,szorgalmazták,védel-
mezték, mely ismeretbővitő résznek nagy erénytani hasznát 
veheti a jámbor olvasó, mint saját épülése, mint pedig feldol-
gozásra, mit ismét könnyít a tárgynak helyes berendezése. 
A függelékben Űrnapja és Jézus sz. szive ünnepe közti kü-
lönbség és viszonyosság tárgyaltatik a commemoratio tekin-
tetéből. Mivégett több,a szertartások ügyelőszéke elé terjesz-
tett kétely s az ezekre vonatkozó magyarázat, és határozat 
állíttatik elé, s az Űrnapja általános megtartását elrendelő 
páratlan hatalmú okmányt, mire következik az imaapostol-
ság s az engesztelő áldozás egyesülesének ismertetése okfők 
nyomán. A törvényes hatósági engedelem nélkül gyakorlatba 
vett misék, zsolozsmák,melyek az ajtatosság terjesztésére be-
folyást gyakoroltak. Végre a most gyakorlatban levő misék, 
hymnusok, felajánlások, imák, fohászok, megkérlelések, röp-
imák, letenyék, olvasófélék, Jézus sz. szivéhez, Jézus szive 
kis officiuma stb. sok közölök búcsúval ellátva. Különféle 
szándékok Jézus szive officiuma egyes részeire. A neveze-
tesebb szerzők sora, kik Jézus szive tiszteletéről írtak. 

Részünkről óhajtottuk volna ez utólsó részben, ha az 
imákhoz a megfelelő búcsúk mennyisége s minősége is kité-
tetett, a magas szerzőkhöz Intay Vazul imakönyve Jézus 
Mária szent szivéről, s Alacoque M. Margit életének névtelen 
irója után névtelen magyar fordítója Pesten 1835. és némely 
régibb latin használható jeles mü, például Ginther specu-
lumja megemlittetett volna. De sokkal forróbb óhajtásunk, 
hogy e jeles könyv használata s általa Jézus szentséges szive 
tisztelete szeretett hazánkban s az egész világon elterjedjen. 
Add ezt édes Jézusom s ébreszd sziveinket, hogy forrón sze-
ressünk tégedet ! Add, hogy mit eddig oly kevéssé értettünk, 
a te nagy szeretetedet, azt érezzük, s általa fölgyullasztva, 
másokat is felgyullaszthassunk ! ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdono3 PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Oalgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldnnasor sarkán 9. 
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TARTALOM : Registrum. — Egyházi tudósítások. — 
Vegyes-féle. 

Registrum. 
A világ üdvözitő Isten-ember példájára, a ka-

tholikus magyar clerusnak is azon sors jutott osz-
tályrészéül, hogy majd hosannával üdvözlik, és a 
hazafiság dicsfényében részesitik, majd meg.,cruci-
fige'-féle kiabálások közt fosztják meg attól. Mily 
magasztalásokkal halmozák el az octoberi diplomát 
megelőző viszontagságos időkben, és utóbb is a haza 
alkotmányos szabadságának rehabilitatioja, és a pro-
testáns patens visszavétele ügyében a kényuralom-
mal szemközt tanusitott hazafias ma^aviseleteért! 
És most ? most t. Ballagi, és t. Kovács Albert urak 
elvtársaikkal együtt türelmetlenségről, szolgalelkü-
ségről és hazafiatlanságról vádolják. Pedig csak is 
néhány éve, hogy a Deákpárt lapja irá: „A servi-
lismus — úgymond — nem találtatik az egyház 
által tanitott és sürgetett erények lajstromában, — 
sőt ellenkezőleg, minél magasabb álláspontot foglal 
el valaki a katholikus egyház hierarchiájában, ugyan 
csak az egyház által annál inkább kötelezve van, a 
társadalomnak soha másképen, mint az igazság sze-
rint apostoli bátorsággal szolgálni; azaz: fölülemel-
kedve mindegyéb érdeken, ott állani a jog és igaz-
ság részén, mint amelynek keresztény társadalom-
ban ő hivatott szószólója s védője. Szolgai uszályvi-
vők s lélekismeretlen eltitkolói milliók sóhajainak 
soha sem voltak, soha sem is lesznek Istennek szol-
gái. A hierarchia támasza, és kell is, hogy az legyen 
a társadalmi rendnek, de korántsem köteles szószó-
lója, minden, tehát oly államrendszernek is, mely 
lélekismeretbe ütközik." . . . „Egy régi emlékirat is 
bevallja, hogy a katholikus clerus olyképen ragasz-
kodik hazájához, mikép nincs kilátás rá, hogy ezt 
akár jó, akár rosz szerivel azon czélra, miszerint 
Magyarország beolvasztassék, megnyerjék ; s igy 
nem marad egyéb hátra, mint ezt bizonyos javas-
latba hozott uton-módon, hatástalanná tenni, annak 

II. Félév. 1867. 

befolyását paralyzálni." ') Nem Bach- és Schmerling-
nek kezére dolgoznak-e azon t. protestáns irók, kik 
a magyar katholikus clerust önmagával meghason-
lásba hozni, gyalázni és igy hatástalanítani, és be-
folyását mindenképen paralyzálni erőlködnek ? . . _ 

De most lássuk, hogy azon élet- s történethű 
rajzzal mennyire ellenkezik a torzkép, mely szerint 
t. Kovács Albert ur fékvesztett elmefuttatásban a 
magyar katholikus clerust fölmutatja.2) 

T. Szilágyi Ferencz ur nyomán indulva, ő is a 
budai népszínház országos történelmi okmánytárá-
ból kiirt e politikai maximát adjaKollonichnak szá-
jába: .Hungáriám faciam captivam, deinde catholi-
cam, tandem (postremo helyett) germanam.' Persze 
azóta t. Ballagi ur is megrendítette azon fölkapott 
szólam történelmi hitelét, amennyiben elismeré, mi-
szerint „meglehet, hogy Kollonich azt nem mondta, 
de — úgymond próbák nélkül — minden eljárása 
megfelelt azon szavaknak."3) 

„Bármely törvényeinket sértő, viszonyainkat 
fölzavaró rendelet jött a régi bécsi kormánytól, — 
mond t. Kovács Albert ur — az ultramoutanismus 
helyeslőleg hajlott meg előtte. A bécsi kormányt és 
a magyar ultramontánokat a közös czélok és eszkö-
zök testvérekkint fűzték össze. Mihelyt a kormány 
Básták, Karaffák, Haynauk által megkezdette nem-
zet-boldogitó munkáját, az ultramontánokban talált 
leghűségesebb szövetségesekre, — együtt látjuk 
őket harczolni, Bocskay, Bethlen, és Rákócziak el-
len."4) 

Ha a hazafiatlanság alaptalan vádját ránk 
kenni törekedő t. iró a magyar katholikus clerus 
megítélésében nem saját gyűlölködő érzületét veszi 
zsinórmértékül, hanem a részrehajlatlan történelmi 
kútfőket: ugy minden bizonynyal látni fogná, hogy 
az általa megrágalmazott egyházi-rend, a törvényes-

J) P. Napló 1860 aug. 28. és sept. 1-sö sz. 
2) Prot. 1. 1866, 30. sz. 
3) Prot. 1. 1866, 32. sz. 
4) Prot, 1. 1866, 30. sz. 
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ség teréről letért absolut kormánynyal, az ország 
kárára soha kezet nem fogott, habár hogy azt meg-
döntse, a fegyveres fölkelésben részt nem vett is; 
látni fogná, hogy különbséget téve a fejedelem és 
kormánya között, a királyt a hazától, és a hazát a 
királytól soha elválasztani nem tudta, és nem is 
fogja soha, hűn követve a többi közt a legnagyobb 
magyar — Széchenyi István grófnak végrendele-
tébe sajátkeziileg irt eme utmutatását is: „Legyetek 
— ugy mond a nagy lélek — törvényes királyunk-
nak és dynastiájának hivei ugy mint én. Isten, Má-
ria ugy segélyjen, ugy élek, ugy halok/'5) Eszerint 
igazodék az erdélyi uj t. reform, superintendens ur 
is, ki alkotmányunk fölfüggesztett állapotában is, a 
fejedelem iránti köteles hűséget szem előtt tartva, a 
kiütött burkus-olasz háború alkalmából, a nyilvá-
nos isteni-tisztelet alatt ünnepélyesen imádkozék 
fölséges urunk fegyvereinek győzelmeért.6) De ho-
gyan is lehetett volna solidaritás az absolutismus, 
és azon katholikus clerus között, mely, birtokai s 
polgári kitűnő állásánál fogva, mélyen levén a ma-
gyar államszervezetbe oltva, az ország érdekével 
azonos érdekét oly féltékenyen őrizte ? Hogyan le-
hetett volna leghivebb szövetségese a jog- és tör-
vényt tipró Bástának, Karafíának, és azon Haynau-
nak, kinek octroyált egyház-szervezete a protestán-
soknál 1859-ig fönállott? 

Igen is a protestánsok a Haynau által octro-
yált azon szervezet szerint kormányoztattak 1859-ig, 
„melyben a törvényesen választott superintendensek 
helyett kormányilag kinevezett administratorok ál-
lottak az egyház(ak) élén, kik akarva nem akarva a 
kormányrendeletek expeditorainak nyomorúságos 
szerepét játszották."7) 

„Hol volt a mi magyarságunk az ötvenes évek 
kezdetén? kérdi t. Farkas József ur. — Alig lehe-
tett hinni, hogy mi vagyunk unokái azon népnek, 
mely 8 századon keresztül oly hűn buzgott alkot-
mánya s szabadsága mellett. Es csak egy kis fuval-
lata kellett a szabadság szelének, ime ismét azon 
magyar érzelmű, alkotmányt szerető nemzet tünt 
elő, melyet sokan már eltemetve hittek." Tehát csak 
a szabadság szelének fuvallatakor kezdtek t. pro-
testáns atyánkfiai is mozogni, és autonómiájuk visz-
szanyeréseért működni. Igen is ezért, maga t. Mol-
nár Aladár ur is bevallja, hogy „az 1859 — 60-i pa-
tentalis mozgalmak a protestáns egyház autonomiá-

5) P. Hírnök 1866, 41. sz. 
«) Prot. 1. 1866, 26. sz. 
7) Prot. 1. 1866, 37. sz. 

jának revindicálására irányultak. Ezért küzdöttek 
— mond — bár a protestáns vallásszabadságának 
kimaradhatatlan következménye (?) a polgári szabad-
ság."8) Azonban, hogy még ekkor sem léptek föl 
mindenütt és mindnyájan elegendő bátorsággal és 
erélyes állhatatossággal, t. Sinahegyi ur ezen vallo-
mása is bizonyítja: „Mik vagyunk mi — úgymond 
— tisztes őseinkhez képest, mi, kik egy pátensnek 
a romboló viharhoz képest csak lengedező szélhez 
hasonlitható fuvallatára is itt-ott tömegesen ingadoz-
tunk?!"9) 

Hogy a katholikus clerus nem szövetkezett 
Bocskay, Bethlen és Rálcóczyval,10) a törvénytelen-
séget törvénytelenséggel orvosolni visszás dolognak 
tartván, ez minden kétségen kivül van. Es mikép is 
rajonghatott volna Bocskay mellett, ki a katholiku-
sokat pontificiusoknak, a kálvinistákat pedig ke-
resztényeknek nevezte, midőn ezek számára azoktól 
Gyöngyösön egyik templomukat elvette?11) Mon-
dám, Bocskay mellett; kihez Achmet török császár 
imigy irt: „Et sicut dixi, Transylvaniae principa-
tum et regiam Hungáriáé dignitatem cum plena 
prorsus auctoritate vobis, et post vos filiis vestris 

8) Prot. 1. 1864, 37. sz. 
9) Prot. 1. 1866, 34. sz. 1862, 11. sz. 
10) Ezekkel nem, de igen is egyetértett a magyar nem-

zettel, mely — mint Tóth Lörincz t. prot. hazánkfia a kép-
viselötábla 1867-i mártius 26-i ülésében kijelenté — „önfen-
tartási és jól értett érdekek által vezettetve, lépett az aus-
triai szövetség keretébe. Látta (a magyar nemzet), hogy az 
aldunai tartományokat, Szerb-, Oláh-, Bolgár- és Bosnyák-
országokat, már elnyelte a török hatalom, s a mohácsi vész 
után meggyőződött, hogy annyi bel- és kixlvihartól rázatva 
önerejével magát föntartani alig képes. Szövetségre lépett 
tehát a fölséges austriai házzal s általa Austriával. E szövet-
ség mellett — mond — habár az absolut hatalmú ministerek 
nem egyszer tettek is kísérletet beolvasztásunkra, mindaz-
által megélt a nemzet, megtartotta a legújabb időkig orszá-
gát, mint egészet s jogilag önállót, s megtartotta nyelvét, 
nemzetiségét, mig más középkori államok a szomszédban és 
Europaszerte elenyésztek, beolvadtak, vagy fölosztattak, 
mint a szerencsétlen Lengyelország." (P. Napló 1867, 73. sz.) 

Innen van, hogy t. Szentkirályi Móricz ur is, ugyanazon 
ülésben nem kételkedék bevallani, hogy „á történelem iga-
zolta I-ső Ferdinánd megválasztását; és igazolta a szath-
mári békekötést, mely két tényező nélkül, mo3t Magyaror-
szág nem volna." (P. Napló 1867, 71. sz.) A nemzet életér-
dekét szem előtt tartó politikát követett tehát a katholikus 
clerus, amidőn mindenkép vonakodék Bocskay, Bethlen és 
Rákóczyval szövetkezni, kik a nemzetünket elnyeléssel fe-
nyegetett törökre támaszkodtak, és magukat, mint vazall-
jaik gerálták. 

»») Prot. 1. 1863, 6. sz. 
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contulimus . . . Pauca munera, quae nobis miseras, e mani-
bus tuorum legatorum accepimus. . . . Debitam igitur Servi-
tuten! praestare semper satagas" etc.12) Mire ugyan e törté-
netíró még megjegyzi : „Misit etiam legatos iisdem de rebus 
Byzantium, pueros item captivos christiani nominis germa-
nos, elegantis formae, recenti amictos purpura etc."1,5) Minők 
voltak Bocskay uralkodásának áldásai, élénk szinekkel 
ecseteli Istváufy, ekép irván Illésházy Istvánról : „Cum vi-
deret (Illésházy) multa christianorum millia in illo tumultu 
per sceleratos hajdones Turcis ac Tartaris non secus ac pe-
cora vendi, animadverteretque titulum regis Hungáriáé Bocs-
kay- o non alia de causa a Sultano Turcarum impertitum 
esse, quam ut hoc modo regnum Hung, amissa libertate, Tur-
cis obnoxium redderetur : auctor exstitit Bocskay-o deseren-
dae societatis turcieae.1'1) Tantaque hajdonum feritas et in-
bumana rabies fuit, ut multi propringvitate et sangvine sibi 
junctos divenderent, quodque oxecrabilius est, a multis fra-
tres ac sorores barbaris aurum solventibus per auctionem 
non secus ac bruta animalia venum exponerentur/'14) 

Bethlen Gábort, Horváth Mihály is „ravaszlelkünek 
mondja, ki a protestáns vallás védelmét is csak ürügyül 
használta, hogy családjából hatalmas fejedelmi házat alapít-
son." Oly ravaszlelkünek, hogy „ugyanazon időben, midőn 
a bécsi békeszerződést megköté és aláirta, egyszersmind 
ujabb hadi terveket terjesztett török, franczia és más egyéb 
szövetségesei elé." ,") De tanúskodjanak róla önvallomásai. 
Skender basához irt levelében igy nyilatkozik : „Bizonynyal 
elhidje nagyságod, hogy én is tartom oly szolgájának maga-
mat az én kegyelmes uram (török) császáromnak, mint 
nagyságod ; szolgáltam is, és most is naponkint szolgálok ő 
hatalmasságának igazsággal. Melyet im ! most is megbizo-
nyítottam : mert az egész magyar nemzetet szintén ugy 
hoztam ő hatalmassága lábaihoz, mint szintén Erdélyt ! — 
Ezek már ő hatalmasságának én velem együtt igen igaz 
hivei lesznek. Mostan Pozsonyban lakom a magyar székben. 
A korona kezemben vagyon. Istennek hála!"17) Keveselvén 
még a török sultán kegyét, kitől, mint Horváth Mihály bi-
zonyltja, még házassági engedélyt is kért,18) a tatár Khánt 
is segitségül hivta, ily kereszténytelen Ígéretekkel kecseg-
tetvén öt : „Felette igen kivánnánk, hogy fölséged is kül-
dene mi mellénk jól válogatott 10 ezer vitézt. . . . Ha pedig 
fölséged maga személye szerint jőne mellénk, azt inkább 
akarnánk. . . . Mi fölségednek magunk is mellette lennénk, 
és oly gazdag országokba hordoznánk, kikhez hasonlókat 
a tatár nemzet soha nem látott. Pénzzel, rabbal mindnyájan 
megrakodhatnának a vitézek, csak jó 20 ezer embert kellene 
fölségednek maga mellé válogatni:"19) 

Mi Rákóczy Györgyöt illeti, kire az úgynevezett ul-

'») Katona Hist. Cri. T. 28, p. 30, 1 5 - 2 3 . 
ls) U. o. p. 3, 14 - 1 5 . 
u ) Katona id. h. p. 340. 
15) Istvánfy p. 509. 
16) A magyarok története 1844. H l . szakasz. 206, 216. old. 
17) Magyarországnak Bethlen Gábor támadásakori állapotjáról. 

Pozsony 1838. 27—28. 1. Az anyaszentegyház ellensége megczáfolva. 
Pest 1840. 240. 

18) 1. id. h. 212. 
19) Az anyaszentegyház ellensége megczáfolva. 51 — 2. 

tramontanok ellenében egész diadalérzettel t. Kovács Albert 
ur hivatkozik, Eszterházy Miklós nádor hozzá intézett le-
velében felőle imigy ir : „A töröknek kegyelmedhez való 
jóakaratjárói, irja kegyelmed, hogy Tar Mihálytól érthettem. 
Értettem; de bár ne érthettem volna; mert azt üzente a 
budai vezér, hogy kegyelmed a hatalmas császár birodalmát 
terjeszti, és a hét vármegyét alája hajtja. Erre az igére 
nézve nem lehet kegyelmed gonosz akarója, de micsoda ke-
reszténység, avagy hazafiúság legyen az, itélje meg akár 
ki? Dat. Pentaviae 30-a martii 1644."2") De maga Rákóczy 
Gy. is bevallja, hogy mily szabadságért kelt ő hurczra, igy 
'rván Maurer Mihály konstantinápolyi ügy viselőjének : 
„Quare si arduam, quam suscepi, provinciám, sedulo expen-
dat Sultanus, certumque me reddat, quod et me, dum vivam, 
et posteros meos in locum meum successuros in possessione 
13 provinciarum tutabitur, domusque meae custodiam num-
quam dimittet, affirmare promitto me, ex illarum provincia-
rum vectigalibus in singulos annos, extra munera et tributum 
Transylvaniam, vicena millia tallerorum repraesentaturum. 
Ne forte proroget largitionem Sultanus, ineunte proximo 
mense Maio legatos cum muneribus argenteis et dimidio 
pacti aeris dimittam. Praeclare nobis cum ageretur, si modo 
1000 Tartaros sub signis haberemus, 4. apr. 1644."21) 

(Folyt.) 
Devics József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, sept. 22-én. A herczegprimás főméltóságának 

válasza után nehéz, ha majdnem lehetetlen valami érdekest 
e nemben irni. Oly kimerítő, egészben oly átkaroló, oly be-
győző, a legkisebb részletekre is kiereszkedő okmány ez, 
melyet korszakalakitónak kell tartanunk, melyre az Isten 
áldását kell forró imával könyörgenünk. A nm. püspökség, 
habár előlegesen nem is kérdeztetett, örömmel fogja üdvöz-
leni ezen okmányt, bevallva, hogy nézeteit tökéletesen tol-
mácsolta, a kath. elvnek, a kori teendőknek a tárgyát, az 
alapját, az irányát ugy meghatározta, mikint csak ezt a ma-
gyar papság az ő herczegprimásától hallani, fogadni szokta, 
és már régen nem hallhatta, nem fogadhatta. Ö herczegsége 
ezen okmánynyal kezdeményezte egyházállami gondosságá-
nak, őrködésének nehéz munkáját. A kezdet fényes, diadal-
mas, amint csak minden kath. sziv feltételezhette. 

Invicta Veritas, melyet mikor hirdetünk, a jó lelkeket 
nem magunknak, hanem az Istennek, a sz. ügynek nyerjük 
meg. Nem birkózás ez a nemes lelkű cultusministerrel, ha-
nem bizalmas szóváltás a magyar nemzet szemei előtt. Jót 
akar a minister ur nmlga, a herczegprimás is; fiu az egyik, 
lelkiatya a másik; javasolt az egyik, mert a jövőn aggódott, 
az aggodalmat sietett enyhiteni a másik, nemcsak helyesnek 
nyilatkoztatván, amit a nm. minister ur mondott, hanem 
olyasnak, amin a magyar püspökség már évek óta fáradozik. 
A javasolt eszköz mind a kettőnél ugyanaz, s üdvözölvén a 

20) Gr. Eszterházy Mik., Rákóczy Gy. erd. fejedelemhez irt egy-
nehány intő leveleinek páriája. Pozsony 1644. 

21) Bocskay, Bethlen és Rákóczy György jellemrajzára nézve ez 
adatokat, a Horváth Mihály magyarok történetéből kölcsönzötteken kivül) 
nt. Munkay János urnák egy más lapban tavaly közlött értekezésébö' 
vettem leginkább át. 
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um. minister urnái e nézetegységet, hatalmas közreműködé-
sét hivja fel a minister urnák, ki nélkül e tárgy igen nehe-
zen fog létre jöhetni, de kinek nemeslelkü közreműködésével 
talán már jövö évre jogbiztosságban lehetünk. 

Örök név, örök dicsőség akkor ,Eötvös' névnek közöt-
tünk, hála, magasztalás, melyhez minden másnemű hosanna 
csak árnyék, csak por és hamu. 

Mi gondoljuk, mi várjuk, hogy e nyilvános szóváltás 
az állam és az egyház képviselői között minden balsejtel-
meknek véget vet, s a két hatalmat őszinte kapocsba hozza 
egymással. 

A herczegprimás szerencsés volt az országgyűlésen 
april 3-án a 65-ös bizottmány munkálata fölött mondott be-
szédével papi testületünk alkotmányos hazafiságát minden 
lehető gyanú ellen biztosítani : e válaszával szerencsés volt 
a kormány és a püspökség közötti félreértést örökre meg-
szüntetni. 

Az atya a fiu, a fiu az atya szavának örvendhetett 
egész szívvel. 

Most a vállvetett munka van hátra a nemeslelkü mi-
nister által javasolt katholikus rendek felállításához, szer-
vezéséhez. 

Adja Isten! hogy ez összhangzást semmi balsugallat 
meg ne háboríthassa. 

Mit szóljunk mi ezután ? Szavunk, a hasonlithatlanul 
csekély szavunk ily okmány után minden érdekét elveszti. 

Hallgatnánk, kész munkánkat is kosárba dobnók; de 
egy czél lebeg előttünk, hogy mind a herczegprimás, mind 
a nm. minister urnák szándékait e téren elősegitsük, felvilá-
gosítva, kiigazítva, helyes értelemre szorítva, némely téves 
véleményeket ekörül, s amit a primási válasz nem tehetett^ 
vagy amit csak röviden tett, azt bővebben fejtegetve. 

Örvendhetünk alázatos fiúi szivünkben, hogy meg-
előzve a herczeg-primás válaszát, ettől ily nagy horderejű 
tárgyban egy pontra nézve sem tévedtünk el, mert amiben 
eltértünk volna, azt azonnal visszavonnók, sajnálván, hogy 
tévedésre csak három napig is alkalmat adtunk volna. 

Lássuk tehát tovább a nm. cultusügyi minister urnák 
állításait. 

Nem volt nehéz megállapítani, hogy katholikus hí-
veink befolyásának hiánya egyházi ügyeink, érdekeinkre 
nézve, semmiképen sem róvható fel a püspöki karnak, 
vagy átalában a papságnak, mert a legmagasabb egyházi ér-
dekektől hazánkban a papság maga ép ugy ki van zárva, 
mint a hivek. Itt tehát a panasz közös, a czél, a törekvés 
is közös lehet a papság és a hivek között, s csakis ez 
lehet az oka, hogy a cultusminister ö nméltóságának levele 
nemcsak hogy ellenszenvet nem költött fel a papságban, sőt 
örülünk, hogy e dolognak épen ő adott a nyilványosság előtt 
szavat, mert miután az egész ügyben csak a magas kormány-
nyal lesz a tárgyalás, hogy befolyását a hiveknek engedje át : 
biztosan következtethetünk e levélből, hogy a kormány azt 
át is akarja engedni. Annyi jót tett e levél első megjelenése 
által, hogy sokaknál, kik a püspökök felszólítására haboz-
tak, tartózkodtak volna, e félelmet egészen eloszlatta. 

Tudjuk ugyanis, mily boszorkánytánczot jár e szó 
jclericalis', s amit a papság akar, amit javasol, lenne bár 
épen a papság terhére, a népnek javára, mikint majd mindig 

történik, az izgágák azonnal clericalis törekvésekről beszél-
nek; lehetnek, vannak is bizonyosan olyanok, kik elég fé-
lénkek a püspökségtől e szent, e közös ügyben, milyen a 
kath. egyházi ügyek föntartása, visszavonulni, nehogy cle-
ricalisoknak mondattassanak. Ezt a nm. minister ur levele 
megsemmisítette, ezután lehetetlenné tette. 

Csakhogy sokaknál ugy tűnik fel, mintha a püspökök 
erről nem is gondolkodnának, mintha a minister ur volna, 
aki ezt kezdeményezi, és mint első javaslatba hozza. 

Elsőnek maga a minister ur sem akart lenni, ő tudta, 
hogy erre a püspökséget buzdítani nem kell. Akik tehát 
ilyesfélét olvasnának ki leveléből, azok felejtik a levélnek 
eme szavait: „bizonyítják végre azon az 1847/8-ban Po-
zsonyban tartott püspöki értekezletek, melyek az egyházban 
(mi mondanók : az egyházon kivül) mutatkozó bajok felis-
meréséről indulva ki, azok egy részének orvoslását szintén 
csak abban keresték, hogy a kath. világiaknak az iskolára 
és az egyháznak nem tisztán vallási ügyeire nagyobb befo-
lyás engedtessék," s miért maradt siker nélkül a püspökök 
nyilvánított szándéka és törekvése, a nm. minister ur maga 
bevallja, hogy ennek nem a püspökség az oka, hanem az 
idők, írván : „ily reformok keresztül-vitele felgerjedett pil-
lanatban nem lehetséges, s igy csak akkor kisérthető meg 
sikerrel, midőn az ügy nyugalommal történhetik." 

A püspökség tehát ez ügyben megelőzött mindenkit, s 
nem hogy sürgetni kellene erre nézve a püspökséget, hanem 
magok a püspökök közeledtek híveikhez, s közreműködésre 
hivták fel őket. 

1850 —1866-í évek között ily befolyások kivívására 
gondolni sem lehetett, mert ha az erdélyiektől a bírt, a gya-
korolt befolyást elvették, a magyaroknak ebbeli legkisebb 
kívánságát is pártütésnek tekintették volna. A befolyások 
egyetemben megtagadtattak, mindent a kormány vezetett, 
sőt amit az apostoli király nagylelküleg a püspököknek en-
gedett, a bureaucraticus schlendrián, amint csak lehetett, 
megrövidítette azt. 

1848-i zavarok a minister ur nyilatkozata szerint nem 
kedveztek ily reformoknak ; az azutáni idők szinte lehetet-
lenné tevék; amint 1866-ban a valószinüség megvolt, hogy 
az 1848-i alkotmány visszaállít tátik, a püspöki kar azonnal 
az 1848-i értekezletek fonalát felfogta, ugy annyira, hogy 
egy főpap azon értekezletek szövegét tájékozásul mult év-
ben ki is nyomatta. 

A nm. minister báró ur előtt ismert dolog lesz, hogy 
mult évben számos értekezletek tartattak ez ügyben, hogy 
ő Fölségéhez felírás is adatott be, amelyben a püspökök nyíl-
tan kimondják, hogy a püspökök és az egyTházi méltóságokra 
teendő kinevezések vezetésére az alkotmányosan hitközö-
nyös kormánynak tagja ezután illetéktelen, anomalicus, s 
kérték ő Felségét, hogy e czélra egyházi és világi katholiku-
sokból egy bizottmányt nevezzen ki benső házi irodájába, 
mely közeg gyanánt szolgáljon az apostoli király apostoli jo-
gainak gyakorlásánál, föntartván a kormánynak azt, ami az 
állami érdek miatt föntartandó ; továbbá ismert dolog lesz 
a nm. minister ur előtt, hogy a püspökök ugyanazon bead-
ványukban jelentik a királynak, hogy a világi katholiku-
sokkal együtt az alapítványokra és az iskolákra nézve újra 



fognak felírni, s legalázatosabban könyörögni, hogy a kath. 
híveknek azokra befolyás adassék. 

A püspökök mint 1848-ban, ugy 1866-ban elsők vol-
tak e befolyás szükségességének felismerésében, kimondásá-
ban, a kath. rendek megalakításában. Erre nézve a minister 
ur levele kész és már tanácskozó, rendező püspökséget talál, 
ugy hogy egy püspökben sem kell vágyat ébreszteni, mert 
már 19 éve megvan, senkit sem kell erre buzditani, mert 
mindenik akarja, s csak a ,miképen' vagy is a szervezés ad 
munkát, — szóval nem kell ez ügyben sugalni ami nincs, 
hanem tanácscsal, közbenjárással támogatni, ami a püspök-
nél szándékban, törekvésben bőven meg van ; nem kell ér-
veket felhozni, hogy a kath. hivek befolyása szügséges, mert 
erről minden püspök meg van győződve, hanem a nehézsé-
geket egyengetni, bogy minél előbb a munka gyakorlati 
térre léphessen ki. Ily szempontból kell venni a nm. minis-
ter urnák levelét, s hiszszük, hogy a nméltóságu minister ur 
sem akart mást. 

Ezt a püspökségnél a báró ur is feltételezi, midőn a 
főm. herczegprimáshoz, mint egy minister az ország főpap-
jához, mint fiu az atyához, ezeket irja : „Talán hosszabban 
szóltam a tárgyról, mint kellett volna, hisz herczegséged, ki 
egyházunk helyzetét nálamnál jobban ismeri, tekintélye 
emelésének s érdekei biztositásának szentelte életét, tudja 
mindazt, mit én e tárgyról mondhatnék. A buzgóság, mely-
lyel mint egyházunk egyszerű hive, annak érdekeit szive-
men viselem, szolgáljon mentségemül, ha olyanokat mond-
tam el, mikre nézve herczegségednek tanácsaimra szüksége 
nincs." 

Csalódnak tehát, kik a minister ur levelében valami 
kezdeményezést látni, vagy benne oly dolgokat akarnának 
felfedezni, melyek ekkoráig senkinek eszébe sem jutottak, 
mintha a püspökséget mindazok felismerésére oktatni, s meg-
tevésére buzditani kellene, miket az egyházi érdekek meg-
védésére a napi szükségek parancsolnak. Akik ilyeseket 
látnak a minister levelében, azok a levél nyilt sorai ellen a 
sorok között akarnak olvasni. 

A félreértés azonban könnyű volt, mert amiről a minis-
ter urnák tudomása van, azt sokan nem tudhatják, s a mi-
nister ur, ahelyett, hogy a maga közreműködését megigérte 
volna e czélra, hosszadalmasan azt bizonyítgatja, mennyire 
szükséges e kath. rendeket felállítani, holott ebben hívők-
nek, tudóknak, készeknek, törekvőknek prédikált, és mivel 
egész levelében csak eme szükségnek bebizonyításával fog-
lalkozott : a be nem avatott olvasók könnyen azon gondo-
latrajöhettek, hogy erről valóban a püspökök közöl senki sem 
gondol, hogy a püspököket erre még buzditani is kell. A 
püspökök nem szoktak mindent dobra ütni, nem szokták az 
egyház ügyeit a piaczon végezni,—a minister ur levele azon-
nal nyilvánossá tétetett, — a közönség azonnal tévedett, mi-
kint tapasztaltuk. 

Érdeme van a nm. minister urnák, hogy ezt, mint vi-
lági, mint kormányférfi kimondta; érdeme van, hogy a ha-
tározatlanokat a határozottság félelmétől felszabadította; 
érdeme van, hogy e levélben a három érsekhez szólva, tu-
lajdonképen a világiakhoz szólott, oktatva őket, akiknél ily 
oktatás helyén van, hogy bizony ő nekik a kath. egyházi 
érdekek megőrzéséhez hozzá kell látni ; érdeme van, hogy 

kimondta, miszerint „azon okok, melyek az egyháznak auto-
nómiáját és a világiaknak egyházi és iskolai ügyekbeni rész-
vétét Erdélyben kívánatossá teszik, épen ugy léteznek Ma-
gyarországon is;" érdeme van, hogy kimondta, miszerint 
„az 1848" XX. t. czikknek hazánkban más értelme nem le-
het, mint az, hogy a kath. egyház az autonómiának azon 
mértékével ruháztassék fel, melyet az ország evangelikus 
egyházai élveznek," érdeme van, hogy az egyházi elvet ma-
gosan hangoztatta, írván : „herczegséged és egyházi főnökei 
fogják meghatározni azon formákat, és szervezetet, mely ál-
tal a kath. világiaknak befolyása a püspökök egyházi ható-
ságának veszélyeztetése nélkül kivihető," mert ebben kü-
lönbözik az 1849-i cultusministertöl, aki maga akart fene-
kestül mindent felforgatni ; érdeme van, hogy a rágalmazók 
ellen a magyar clerust védelmezte, irván ; „hogy az ország-
nak nagy többsége örömmel ismeri el, mikint egyházi fér-
fiaira, akár azok hazafiúi érdemeit, akár polgári erényeit te -
kintsük, büszke lehet;" végre ami legnagyobb érdeme lesz, 
az, hogy mellesleg e czélra a kormány közreműködését is 
biztosította; mert ha föltette, hogy a protestánsok a katho-
likusok autonómiájában csak magok autonómiájának bizto-
sítását fogják látni,s ebben most a katholikusokat támogatni: 
annál inkább felteendő, hogy mindezt maga a nm. minister 
ur fogja leghatalmasabban elősegíteni; s a kormánynak nem-
csak érdeke, hanem legfőbb kötelessége levén, minden kitel-
hető erővel oda hatni, hogy hazánkban a kath. élet teljes 
müvezetben, hatalmának egészleges kifejtésében működjék. 

Mily elfogultan, mily fájdalmas érzettel léphet egy 
kath. férfi a püspök elé, ha azt véli, hogy a püspöknél van 
mindazon befolyás, mely az egyháziakban a világiakkal 
megosztható, s mégis ezt a püspök meg nem osztotta ? Mily 
bizalmatlansággal fog a püspökhez közeledni, ha azon véle-
ményben van, hogy a püspökség mindekkoráig bizalmat-
lankodott saját hivei irányában ; mily fájdalmas érzéssel le-
het a püspökség iránt, hogy azt ma egy ministernek kell 
hangoztatni a püspökséghez, elöttök a kath. hivek befolyá-
sának szükségét és üdvös voltát hosszasan demonstrálni ; 
mily nyugtalanság lepheti meg mindnyájokat, midőn ama 
gondolatra jönnek, hogy tőlök némely jogok a befolyásokra 
elvétettek, megtagadtattak a püspökség által, ök tehát csak 
páriák a kath. ügyekre nézve, és igy mily eszmezavar, mily 
szerencsétlen irány, mily veszedelmes törekvés születhetik 
e nagy horderejű reformok keresztül-vitelében ! Pedig, ami 
gyűlöletes van a dologban,ami ellen híveink panaszolkodhat-
nak, az csak a kormányt sújthatja, mert ebben a hivek pa-
naszaihoz a püspökök panasza is járul, ők 'is ugy levén ki-
zárva mindentől, mint a kath. hivek, söt híveink minden le-
hető panaszait a püspökség ismételt felterjesztésekben a ki-
rályhoz, a kormányhoz megelőzte. Egy uj világ nyilik kath. 
híveink előtt, mihelyt látják, hogy velők együtt a püspökök 
is kizárattak a befolyástól ; és mialatt, lia a nm. minister le-
vele pusztán, történelmi tények magyarázata nélkül vétetik, 
kath. híveink könnyen szemrehányásokkal léphetnének püs-
pökeinkhez, mondván : ,ime ! gondoltátok, hogy befolyása-
ink nélkül is megálltok, most láthatni, hogy hova jutottatok 
nélkülünk !' Ha pedig a történeti tényeket tekintik, a minis-
ter úrhoz fordulnak, mondván : ,üdvözlünk jeles férfi, hogy 
befolyásaink szükségét kimondtad, tedd tehát jóvá elődeid 
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hibáit, túlkapásait.' Az előbbi esetben a püspökök e's a világi 
katholikusok megoszolhatnak ; a második, az igazi esetben 
pedig a kath. világiak a püspökökkel egyesülten a kormány-
hoz követeléssel fordulnak : tegyen igazságot, amit a mult-
idök nem tettek; előbbi esetben a püspökség és a világiak 
egymás iránt bizahnatlankodni, — az utólsó esetben ped'g az 
egyház érdekeinek védelmére egyesülni fognak. Emiatt szük-
séges volt e pontot annyira kiemelni. 

E félreértések a nm. minister ur levelére támadtak so-
kaknál, ezeket tehát eloszlatni, s ami akadályt tehetne, ami 
a vállalatot veszély eztetné, azt kellő világosságba kell he-
lyezni. 

Hogy a kiindulási pont ne legyen hamis, meg kellett 
állapítani, hogy azon ügyek, melyek a kath. hivek befolyá-
sának átadandók, a magas kormány kezeiben vannak ; hogy 
keserűség ne vegyüljön a tárgyalásokba, meg kellett álla-
pítani, hogy e befolyás hiányának a püspökség épen nem oka, 
miután a kath. érdekekre gyakorlandó befolyásból a püs-
pökség is egészen ki van zárva; hogy a kath. bölcsek ez 
ügyben a püspökséghez, mint tiu az atyához, határtalan bi-
zalommal közeledhessenek, meg kellett állapítani, hogy a 
püspökök e befolyások megnyitásában mindenkit mege-
lőztek; hogy az igaz ösvény e czélra feltaláltathassák, 
meg kellett állapítani, hogy e befolyást nem a püspök-
ségtől, hanem a híveknek a püspökséggel együtt ö Fölségé-
től kell kérvényezni ; és mivel a minister ur ő nméltósága e 
befolyásnak szükségességéről annyira van meggyőződve, 
hogy mint az egyháznak egyik engedelmes fia, ki az egyház 
legszentebb érdekeit szivén viseli, ez ügyben a herczegpri-
máslioz, és a többi két érsekhez irt, s levelét nyilvánossá 
tette, meg kellett állapítani, hogy a kormány is óhajtja ezt, s 
biztossá tenni a reményt, hogy a magas kormány minden ér-
demes tagjai közöl ő nagyméltósága a cultusminister ur fog 
legbuzgóbban közreműködni, miszerint a kath. hivek mind-
azon befolyással ruháztassanak fel, mely eddig a magas kor-
mány kezében volt, és az apostoli jogokba nem ütközik, mert 
ez oly szükség, hogy minden halogatás veszélyt hozhat, 
amint ezt maga a minister ur is bevallja. 

Végre, miután a minister báró ur az egyház szerveze-
téről is szólt, mint olyanról, moly eddig a kath. hiveket az 
egyházi ügyekre nézve minden befolyástól kizárta, — szólt 
még a bitközönyösségről, a clericalis törekvések elleni ellen-
szenvről, — ami ha ugy vétetik, mint sokaktól a minister 
báró ur leveléből vétetett, és még többek'ől vétethetik, előre 
lehet félni, hogy az irány eltévesztetik, az ügy gyászos szint 
ölt magára, — hol kötelesség vagyon, ott jogokról lesz 
a szó, — hol szolgálatot kell tenni, ott uraskodási viszke-
teg fog hánkolódni, — hol a dolgot egy helyről a másikra 
kell gondosan áthelyezni, ott csak átdobathatik, összetöret-
hetik, — szóval, áldás helyett átok születhetik. Mi tehát a 
nm. minister urnák szándékai elébe egész készséggel siet-
tünk, hogy mennyire tőlünk telik, azt a hajótörés veszélyei 
ellen megóvjuk. 

Mindezek erősen követelik, hogy e pontokat kellő 
fénybe helyezzük, kimutatván, hogy az egyház szerkezete 
soha nem volt olyan, mikint ezt a minister ur gondolta, és 
kimondta; mert bár mily jó értelemben is akarjuk venni a 
nm. minister ur levelének eme részét, midőn a közönyösséget, 

a clericalis ellenszenveket a befolyás hiányának,e befolyás hiá-
nyát pedig az egyház szerkezetének tulajdonitja, hittanilag a 
tétel mindig incorrect, mert az egyház szerkezetét oly roszak-
nak forrásául előállitva, mint a hitközönyösség, a kath. egyház 
egyik jellegét a „szent," sértjük, — az egyház nemcsak egy, 
nemcsak igaz, hanem szent is, „credo in unam sanctam Eccle-
siam catholicam," ez a credo egyik tétele; kellő fénybe kel-
lett helyezni, hogy itt jogokról nem lehet szó, hanem fiúi 
kötelességekről, hogy amire kath. hiveink meghivatnak, az 
egyházi ténykedés lesz, azt az egyház nevében fogják vé-
gezni, hogy itt sem clericalismusról, sem democratismusról, 
szó sem lehet, mikint a párisi lap tévesen felfogta, hanem 
oly hivatásról, melynek körében a papság és a hivek együtt 
fognak működni, s egyik sem fog a maga, hanem az egyház 
nevében tisztkedni a kath. hit emelésére, a kath. hit becsü-
letének a külső világban sértetlen megőrzésére, igazainak, jo-
gainak megvédésére. A papság úgyis a népnek él, a népre 
áldoz, mennyire a népnek él, mennyire mindent a népre ál-
doz, akkor fog kitűnni leginkább, ha a papság és a hivek 
közelebb fognak egymáshoz hozatni a kath. rendek gyűlésein. 

Lássuk, mily koi'látlan bizalommal viseltetett az egy-
ház mindenkor és mindenütt hivei iránt, mily széles tért 
nyitott nekik mindig működésre az egyházban, mily paza-
rul osztogatta nekik a legnagyobb, a legterjedelmesebb 
hatású jogokat, úgyhogy az egyház szerkezete nemcsak ki 
nem zárta a hiveket, hanem mindenbe, amit felsőbb papirend 
nélkül lehet végezni, világi hiveit bevezette ; mert fön kell 
állni azon elvnek, hogy a kath. egyházban minden Krisztus 
Jézustól jön az apostolokra, ezekről a püspökökre ; hogy a 
püspökök kormányozzák az egyházat és ennek legszentebb 
érdekeit, nem pedig a hivek ; és amit a hivek tesznek, erre 
a püspököktől küldettek, ebben egyházi tisztkedést végez-
nek ; mikint ezt a nm. minister ur töredék-alakban árnyalta 
inkább, semmint meghatározta, szavakat adván a kath. 
dogmának, és a világi hivek küldetésének : „Vallásunk elvei 
szerint a világiaknak befolyása nem terjedhet tisztán egy-
házi dolgokra, (például, hogy papot szenteljenek, misét szol-
gáljanak, az egyházat kormányozzák) s kétségen kivül az 
ország katholikus hivei nem követelik s nem követelhetik, 
hogy akár a dogmák, akár az egyházi disciplina tárgyaiban 
ugy határozzanak, mint más hitfelekezetek hivei teszik." 

(Folyt.) 

MADRID, aug. 10-én. A spanyol püspököknek ugy 
mint a francziáknak Romábóli viaszatérése alkalmat szolgál-
tatott a romai sz. szék és IX. Pius pápa iránti ragaszkodás 
nagyszerű nyilvánulásaira. Ismeretes, hogy a spanyol ki-
rálynő püspökei rendelkezésére egy állami hajót bocsátott, 
mely oda, és visszahozta őket a szent városból. A főpapok 
jul. 19-én érkeztek meg Barcellonába, és ez nap az öröm 
napjává lőn. A sz. Mihályról czimzett templom papsága a 
tartomány polgári és katonai hatóságaival egyetemben a 
püspökök elé ment. A hajóróli kiszállás reggeli 6 órakor az 
összesereglett nép és tengerészek örömkiáltásai között tör-
tént, a kirendelt katonai diszcsapat tisztelgett. A körmenet a 
„la Mercede" czimü templomba indult, mely fényesen volt 
kivilágitva, és egészen megtömve a hivek által. A compes-
tellai bibornokérsek tartotta a hálaadó szentmisét, mely alatt 
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a templom énekkara Rossini hires hit-, remény-, szeretetét 
éneklé. Mielőtt a püspökök elváltak, a ministerelnökhöz fel-
iratot intéztek, elismerő hálájokat nyilvánitandók a buzgó 
királynénak és kormányának. „A saragossai bibornok-érsek 
— igy irnak — és alulirt többi spanyol főpapok, kiket az 
egyház és annak feje iránti szeretet Romába vezérelt, mi-
előtt elválván megyéikbe visszatérnének, hogy oda a hivek 
közös atyjának áldását vigyék, kötelességet vélnek teljesí-
teni, midőn mindannyiak által aláirt okmányban a királynő 
és kormánya, ugyszinte hazájok iránti mély elismerés nyilt 
és őszinte kifejezését adjuk. Spanyolország királynéja, mint 
mindig, kezdeményezvén azt , mi nagy és nemeslelkü, a 
kormány támogatván határozatát, és a kath. nemzet tapsol-
ván a nemes elhatározásnak oly magasságra emelkedtek, 
hogy alulírottaknak nehéz édes érzelmeiknek kellő kifeje-
zést adni. A hála, és gyönyör érzete annál erősebb, mivel 
felfogják az üdvös hatást, melyet e nemes magaviselet nem 
csak Spanyolhonban fog gyakorolni, hanem mindenütt, hová 
hire eljutott. A világ láthatta, hogy a mainap oly általános 
eszmerontás ellenére, van egy nemzet, mely midőn az egy-
házról, és fejének vigasztalásáról van szó, megemlékszik 
arról, mi volt mindig, és nem szalaszt el semmit, hogy azon 
elvekhezi állandó ragaszkodását tanúsítsa, melyeknek nagy-
ságát köszönte. A pápa, annyi zaklatások által megpróbál-
tatva, kimondbatlan örömöt érzett a Romába sereglő spanyol 
püspökség által készített látvány fölött, hála a kath. ki-
rálynő és kormányának nagylelkű kegyének, mely reményi-
jük, nem maradand jutalmazás nélkül. A pápa kijelenté ne-
künk, hogy nem múlik nap, melyen a kath. Spanyolhonért 
nem imádkoznék, és Jézus Krisztus földi helytartójának 
imái áthatandnak a felhőkön, és az örökirgalmunalc bő ál-
dásait hozandják arra, ki Recared és sz. Ferdinand trónján 
ül, annak örökösére és egész családjára. Alulírottak az egy-
ház főpásztorának imáival egyesitendik saját imáikat, és a 
pápa áldásával, hála az egyház és állam közötti szerencsés 
egyetértésnek, a rend fen fog tartatni, a renddel az élet, jó-
tél és hazánk dicsősége." 

BERLIN, sept. 10-én. A „Danziger Zeitung" ezeket 
irja a muszka kormány embertelen kegyetlenségeiről: „Na-
ponkint gyűlnek a nehézségek a muszka hivatalok számára, 
midőn a lengyel kath. egyesülteket az orthodox (igen a sza-
kadár) egyházba beterelni, s igy muszkává tenni, felsőbb 
parancs következtében, törekednek. Mióta a kormány az 
egyesültek templomaiból az orgonát eltávolította, a nép 
semmiképen sem akar azokba bemenni, sem pedig a szu-
ronynyal behelyezett popákat lelkipásztorul elismerni. De a 
popák is érdemetleneknek tartják a népet a szentségek vé-
telére, mert szentségtöröknek tekintik. Hogy a szülők gyer-
meküket megkereszteltethessék, tiz mértföldnyire is kell 
menniök, s akkor a keresztség a régi szertartás szerint ti-
tokban adatik fel. Ha egyesült papot végkép nem találhatni, 
a gyermekek keresztség, a haldoklók szentségek nélkül hal-
nak meg. Az egyesülteknél emiatt az elkeseredés leirhatlan. 
Sokan közölök Pétervárra akartak menni, hogy ezen ke-
gyetlenségeket a czárnak elbeszéljék, de útlevelet nem kap-
hatnak. Vasárnaponkint, vagy ünnepen magánházban gyü-
lekeznek, s akkor egyik a községből helyettesíti a papot. A 

hivatalnokok szaglálnak ily rögtönözött istenitiszteletek 
után, szétüzik az összegyűlteket, tömlöczro vetik a paphe-
lyettost. A nép ellenszegül, s már nem egyszer véres vere-
kedés történt a katonaság és a parasztok között. Mult héten 
Bialában a parasztok megtudták, hogy az ö paphelyettesök, 
ki Dolhobrodiben vezette az ajtatosságot, befogatik. Egy 
óra alatt összeszaladtak a vidékről, s 6000-en fölül körül-
vették annak házát, kijelentvén, hogy tömlöczre vettetni 
nem engedik. 

A katonaság, nem birván parancsot az erőszakra, 
visszahúzódott; de amint hallani, a katonaság megszaporit-
tatott. Mindeddig a hivatalnokok könnyedén veszik a dol-
got, s a parasztok hithüségén csak gúnyolódnak. De meddig 
fog türelmök tartani, mikor fognak ismert baromiasságuk-
hoz fogni, hogy terveiket keresztül vigyék, nem tudjuk. 
Hogy a gyónást megakadályozzák, szigorúan megtiltották 
a plébánosoknak valakit meggyóntatni, hacsak a csendőri 
hivataltól irott bizonyítványt nem mutat elő, hogy ö katho-
likus. Tehát a szentségekhez, az oltárhoz is útlevél kell. Ez 
a muszka szabadság. A középtanodákban csak muszka hit-
tanító van, s az egyesült hitű gyermekek kényszeríttetnek 
ettől fogadni a hitoktatást. Amely szülők ez ellen panaszt 
emeltek, válaszul kapták, hogy a hit ugyanaz." — Van-e 
Európában becsületes ember, legyen bár zsidó, bár török, 
aki ily barbár természetű kormányzás ellen borzadálylyal 
nem telne el ? 

ALBANO aug. 22. Városunkban a roppantul dühöngött 
járvány némileg szelídebb mérvben, de még folyton tart. 
Bibornok-püspökünkért több gyászmise tartatott. A Santa 
Maria in Campitelli egyházban, hol a bibornok teste nyuga-
lomra tétetik, a gyászisteni-tiszteleten a pápa udvarával 
együtt jelent meg, és ő végezte az absolutiót. A „Divino Sal-
vatore" czimü jelesen szerkesztett hetilap a bibornok utolsó 
perczeiről következő, igen érdekes részleteket hozza. „Több 
beteget látogatván — irja a tudósitó — este 6 óra felé a jó 
pásztorhoz mentem, ki juhaiért életét adá. A bibornok bátor-
ságteljes, de a mult napok fáradalmai folytán kimerült volt. 
Együtt némely megjegyzéseket tettünk ajárványra vonatko-
zólag. Azt mondá, hogy a csapást olyannak tekinti, mely a 
testet sújtja, de a lelket megmenti. Az élénk fájdalomban — 
jegyzé meg — melyet érzek, mégis nagy a vigasztalásom, 
mert látom, hogy engem ugy, mint világi és szerzetes papsá-
gomat Isten szelleme vezeti. Mialatt a világi hatóságok meg-
futamodtak, én nem állhattam meg, hogy nyájam körébe 
ne jöjjek, papságomból is egy sem lett hűtlen kötelességéhez, 
mindannyian helyükön maradtak, amiért is a haldoklók 
közöl mindannyian részesültek a szentségekben. Azért is-
métlem, a reánk mért büntetés az irgalom büntetése, mely a 
lelkeket üdvöziti." Másnap reggel az elégtelenné lett teme-
tőbe ment, hogy rendeléseket tegyen. Mondá, hogy az itt 
szítt lég annyira bűzhödt volt, hogy csaknem roszul lett. 
Kétségen kivül itt fogamzott meg a baj csirája, mely őt is 
sírba vitte. — Visszatérvén azon beteghoz, kihez Albanoba 
jöttem, az éjjel itt virasztottam. 4 órakor reggel az orvost 
hivatván, azon válasz jött, hogy az orvos a bibornokhoz 
ment, ki szintén megkapta a cholerát. E hirro futottam a 
püspöki palotába, de Istenem ! mit láttam ! Altieri bibornok 



alig volt felismerhető, olyannyira megragadta a járvány. 
Meggyónván, kivánta, hogy az Oltáriszentség a székesegy-
házból hozassék, ami mégis történt. A főesperes a hitvallo-
mást olvasta, a föáldozár pedig a szent áldozást nyújtotta. 
E r r e a haldokló halkan a következő kenetteljes szavakat 
intézte a jelenlevőkhöz : Istenem, tudod hogy én szegény 
bűnös vagyok, és ismered vétkeim nagyságát, és mégis meg 
kell vallanom, hogy irgalmasságod nagy volt irányomban. 
És nem nagy ingalom — o, Uram ? hogy ide hivtál meghalni a 
reám bizott nyáj körében ? Igaz, hogy ostorozod e szegény 
nyájat , de csapásaid csak a testet érik, a lelket üdvözítik . . . 
Hálákat adok ezért Neked . . . Ajánlom helyettesedet e föl-
dön, a bibornokokat, az összes püspökséget és papságot, kü-
lönösen pedig az enyémet, és népemet. . . Végre ajánlom 
lelkemet, melyet leteszek irgalmas kezeidbe, teljesen bizván 
végnélküli jóságodban." Miután e szavakat hangoztatta, a 
föáldozár reá adta az utolsó kenetet. Most mintegy második 
Jákob halálos ágyán egyenként megáldotta azokat, kik ke-
zét csókolták meg, kanonokokat, más papokat, cselédeit, az 
őt ápoló irgalmas szüzeket. Körülötte voltak még rokonai, 
gyóntatóatyja. Kimenvén a palotából, a nép az utczán sirás, 
zokogás közben kiáltá : Istenein ! a bennünket érő csapá-
saink között elöljáróink elhagytak, és ime most, jó atyán-
kat is, ki vigasztalni jött, elveszed. A haldokló bibornok 
még a bátor, önfeláldozó zuavokat is magához hivatá, hogy 
áldja meg őket, és mondjon köszönetet. Közülök csak három 
halt meg, daczára annak, hogy különösen az első napok 
alatt nem egy izben a már rothadásnak indult tetemeket 
koporsó nélkül vállaikon vitték a temetőbe. A szentatya, aki 
méltányolni tudja mindazt, mi szép és nemes, több izben 
fejeztette ki örömét és megelégedését efölöttt. Keresztek és 
érmek fognak küzöttük kiosztatni, és ez megelégedést szültj 
mivel az egész világ óhajtá a bátor ficzkóknak. 

VEGYES-féle. 
Nt. Zoványi Mihály, esztergommegyei áldozár, támo-

gattatva többektől, egy uj társadalmi-politikai folyóiratra 
pártolási, előfizetési felhivást, és politikai, társadalmi pro-
grammot küldött szét. Mi is kaptunk ezekből egy példányt, 
és azért sietünk azt t. olvasóinknak bemutatni. Az uj lap „Füg-
getlen lapok" nevet vett fel, — feltcszszük, nem az egyháztól, 
nem az egyház vagy a szentszék által,például a „Quanta cura" 
körlevélben és a „Syllabus" nevü tételrovatban örökre meg-
állapított politikai, társadalmi, bölcsészeti, stb. igazságoktól 
akarván független lenni, hanem, mikint gondoljuk, a libera-
lismus igájától, melybe ha valamely politikai lap baromkint 
be nem fogatja magát, dicsőséget soha nem fog aratni, sőt 
inkább a keresztény éiet sorsára jutni, mely nem más, mint 
küzdés a megvettetésben, győzelem a jövőben. A szerkesztő 
ur, és mások, akiket becses személyével elfed, „elvitázhatlan 
tényként álló"-nak látja, „miszeriut a létező sajtóközegek, 
melyek a kath. érdekek képviseletére hivatva volnának, 
politikai irányuk miatt, a nagy közönséggel szemben, hatály-
talanok, sőt mai feladatunkat felette nehezítik ;" ilyen kö-
rülmények között az „eszmék tisztázására, egyházi érdeke-
ink védelmére s az égetőleg szükségelt rendezés képviselte-
tésére egy társadalmi-politikai lapot megindítani" czélszerü-

nek találta, s ezt a „Független lapok" czim alatt october 
elsejétől kezdve meginditandja, három számot adván heten-
kint, 12 fr., 6 fr., 3 fr. évi, félévi, negyedévi előfizetési ár 
mellett. Ha a „Hirnök" és a másik kath. napilap mellett, cse-
kélységünk által eddig kiadott lapot is érti, mintha politikai 
irányunk (mely nálunk épen nem volt) miatt „hatálytala-
nok" voltunk, s hazánkban kath. „feladatunkat" emiatt „ne-
hezítettük" volna, — még akkor is örvendünk az uj har-
ezosnak, s az Isten felvilágosító, vezérlő, megerősítő ma-
lasztját, sine quo nihil est in homine, szivünkből kívánjuk 
neki a rögös pályára, a mindig nehéz és fárasztó vállalatra, 
dunnnodo glorificetur Christus; mi ugy is őt csak távolról 
fogjuk szemlélni. Ha most nem, később megismeri t. Z. M. 
ur, mit tesz az, a becsületes munka után a lelkismeret át-
törhetlen falai megé menekülni, s az emberek helyett az 
Istennél vigasztalást keresni. Mi tudjuk, hogy a hegyre el-
lenkező oldalról is lehet feljutást megkísérteni, legfölebb 
a feljutás nehezebb, veszélyesebb, s néha minden figyelem 
és törekvés daczára,lezuhanással is végződhetik. A kiadandó 
lap programmjának politikai része ez, hogy 1848-i alapon 
állván, a korona egysége, a birodalmi kapocs épsége mellett 
hazánk független önállásaért küzdjön ; iránya, ha nem csa-
lódunk az, hogy „a haladás áramlásának útjába ne álljon ;" 
sem hűbéri, sem reactionarius, „működése akár a politikai, 
akár a társadalmi haladás terén fenakasztó vagy épen hát-
ráló" ne legyen ; „korszerű tettekre buzdítva" „a haladás-
ban, a társadalmi alakulások ujabb törekvéseiben saját val-
lásunk gyümölcseire is ismerjünk;" mert, mikint irja, „ne-
künk az uj kor politikai és társadalmi intézményeit vé-
rünkbe kell lwgy felvegyük, de nem felöltsük, mint kölcsön 
vett ruhát." Érdemeltük-e azon fölebb emiitett Ítéletet, mi 
három lapnak vezetői, üdvös munkálás mellett kath. fölada-
tainkat nehezitettük-e ? ítéljenek, s ha tetszik, Ítéljenek el 
t. olvasóink ; de ha kegyes olvasóink is ugy ítélnének, mint 
a kiadandó lap szerkesztője, ezt szó nélkül hagyva, csak 
azt mondjuk, hogy az ily ítéletet tanácsosabb volna akkorra 
halasztani, mikor már 4—8 évet befutván, azon sikert fogja 
győztesen kimutatni, melyet czélül tűzött ki. Mi elszomo-
rodnánk a magyar kath. papságról, hogy az igazságnak 
négy éven át tartó taglalása épen semmi hatással nem volt 
reája. Jobban tiszteljük olvasóinkat, semmint hogy ilyfélét 
mernénk felölök mondani. Az elvetett mag sokszor igen 
késő csírázik, s kedvező légmérséklet mellett ezerszeres 
áldást hoz : törhet pálezát, ha kinek kedve tartja, megvette-
téseink fölött, de jobb volna néhány évig magot vetni, s ak-
kor a munka gyümölcséről beszélni, s akkor is igen szeré-
nven. Dolgozik egyik, dolgozik másik, kinek munkája fog 
áldást hozni? előre kérkedni nem lehet; és ha áldást hozott 
az egyiknek munkája, nincs miért kicsinylően nyilatkozni 
másnak munkája fölött, miután nem tudni, hogy nem épen 
a kicsinyelt munka az egyiknél hozott-e legtöbbet arra, hogy 
a másiknak munkája gyümölcsöt hozzon? Mi legalább nyu-
godtan állunk Isten és lelkismeretünk előtt; adnak-e még 
nyugtot az emberek is ? ezt csak jutalomnak az Istentől, 
vagy ujabb érdemekre nyitott pálya gyanánt tekinthet-
jük. Addig is, sokszor állt, állani is fog : hogy mikor az ellen-
táborból toborzani törekszünk, saját zászlónk híveit is elve-
szitjük. Ne legyen ! ne legyen ! ! kívánjuk. 

Kegyes adakozás. 
Habetler József pecsaróczi plébános a szentatyának . . 2 fr. o. é. 

A szent-László-társulathoz át tet tük. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTSY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko o s i Sándor által (Érkovy, Ualgóczy és Koesi nyomilájábaa) Halpiaez és aldnnasor sarkán 9. sz. a. 
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TARTALOM : A herczeg-primás megnyitó beszéde a 
sz.-László-társulat hetedik nagy-gyülésén Esztergomban. — 
Egyházi tudósítás. — Vegyesek. 

Magyarország herczeg-priinásának 
megnyitó beszéde a sz. László-társalat hetedik nagygyű-

lésén 1867. sept. 24-én Esztergomban. 

Tisztelt társulat ! 
Krisztusban szeretett testvéreim! 

Üdvözlöm önöket első apostoli sz. királyunk 
bölcsőjében, azon áldott, emlékezetes ponton, honnét 
az örök üdvösség hajnala a magyarnemzet számára 
felderült, s honnét a keresztény műveltség sugarai 
legelsőbben kiáradtak, hogy nagy őseink uj hónát 
tartós európai állammá forraszszák. 

De ha nevezetes és jelentőségteljes a pont, me-
lyet a tisztelt társulat ez évi közgyűlésének helyéül 
választott, s lia méltán meghatottan tekint a jelen 
nemzedék azon ormokra, melyekről egy viszontag-
ságteljes évezred történetének tanulságai ma intőleg 
szólnak hozzánk, s honnét egykor sz. István alkotá-
sának jövője felett tűnődve, annyi gond és szere-
tet közt intézte a zsenge magyar birodalom ügyeit: 
bizonyosan nem kevésbé fontos akár az időpont, 
melyre jelen gyűlésünk esett, akár a czél, melyet a 
tisztelt társulat üdvös munkásságának mezejéül vá-
lasztott. r 

Es ezen czél csudálatos összhangzásban vau 
azon dicső névvel, melyet a társulat czimeíil, véd-
szentjeül választott. 

Ezen választást valóban felsőbb sugallatnak 
kell tulajdonitom. 

SZENT LÁSZLÓ a magyar nemzetnek ezen 
felejthetlen lovagias nagy királya, mindazon eré-
nyekkel kiválólag tündökölt, mindazon magasztos 
feladatoknak és törekvéseknek fényes sikerét el-
érte. melyeknek gyakorlatát e társulat hivatásaul 
szabta ki. 

Szent László féltékenyen őrizte azon apostoli 
jogokat, melyekkel II. Sylvester Magyarország ki-

rályait felruházta, — de viszont a romai pápa sze-
mélyében összpontosult katholikus hitegységnek 
leghatározottabb őre, Krisztus helytartójának leg-
őszintébb liive, s a romai szentszéknek rendületlen 
oszlopa volt, — hű maradva VII. GERGELY pápa, 
az egyháznak ezen halhatatlan lánglelkü regenerá-
tora iránt még akkor is, midőn az hatalmas ellenei-
nek boszuja elől számkivetésbe menekülni kénysze-
rült, a fegyverrel is kész lévén VII. Gergely halála 
után támogatására sietni a törvényesen megválasz-
tott pápáknak, kikkel szemben, az egyház felett 
uralkodásra törekvő fejedelmek törvénytelen ellen-
pápákat feltolhatni véltek. 

Felismervén, hogy a keresztény vallásosság az 
állami életben is az erkölcsi rend legfőbb biztosité-
kát képezi, nemcsak a hitéletet tisztogatá és emelé 
országgyűléseken törvényesített szigorú rendszabá-
lyok, uj püspökszék alapítása, templomok épitése 
és saját magasztos példája által, hanem még hódí-
tásait is keleten és délen a keresztény hit terjeszté-
sére, a pogányok megtérítésére fordította. 

Ily diadal folytán vették fel jász atyánkfiai is 
a kereszténységet s nyerték azon gazdag földet, hol 
unokáik nyolcz század óta az országot vallási és 
nemzeti hűségben gyarapítják. 

Szent Lászlóban, szent Istvánnak apostoli buz-
galma éledt fel, s azért nem csuda, hogy lovagias-
ságának, hős tetteinek s hadvezéri szellemének szint-
úgy, mint hitvédő és hitterjesztő ritka indulatainak 
hire világszerte elterjedvén — a szent föld vissza-
szerzéseért sóvárgó népek és fejedelmek reá füg-
geszték szemeiket, s kevés idővel kora elhunyta 
előtt, egyhangúlag a keresztes hadak fővezérévé ki-
kiáltották. 

A tisztelt társulat valóban nem tűzhetett volna 
hármas czéljának zászlójára fényesb eszményképet, 
mint e hit-szilárd és tettgazdag hős magyar király 
nevét. 

Az ő élete, társulati hivatásunk minden rova-
tát, lelkesitő példájával élteti. 

Tőle tanuljuk hálásan megőrizni a király apos-
27 
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toli jogait, s nemzeti kincs gyanánt a katholikus 
egyház önállását hazánkban, — de egyszersmind a 
fiúi tiszteletet s áldozatra kész hűséget és ragaszko-
dást az anyaszentegyház egysége s annak látható 
feje, a romai pápa, jelenleg IX. Pius szentséges 
atyánk iránt. 

Tőle tanuljuk gyámolítani testvéreinket egy-
házi szükségeikben s vallás-erkölcsi törekvéseikben 
s elősegíteni azon jámbor vállalatokat, melyek az 
ajtatosság emelésére, az Isten dicsőségére s egy-
szersmind a haza díszére szolgálnak. 

Tőle tanuljuk végre vallásunk terjesztését ki-
telhetőleg túl az ország határain is, nevezetesen ke-
leten, melynek valláserkölcsi viszonyai oly szoros 
összefüggésben állnak hazánk szomszédi érdekeivel 
s jövőjével, s hol saját véreink közöl számos ezeren 
tengődnek és korcsulnak inkább, mintsem élnek, 
gyámoltalanul, kiket a sors kebleinkről leszakasz-
tott, de testvéri részvétünk igényétől meg nem foszt-
hatott. 

S az a kérdés most már, mily sikerrel teljesité 
a társulat e hármas hivatást ? 

Kétségkívül nagyon is széles határokat tűz-
tünk tevékenységünknek, mely erőnket még most 
túlhaladja, s még akkor is csak szerény eredményt 
mutathatna fel, ha a mostani helyzetnél szerencsésb 
anyagi viszonyokkal találkoznék buzgóságunk. 

Határtalan parlag mezőt fogtunk részvétünk 
és gondjaink alá; s ha majd a szivek sűrűbben éb-
rednek s a munkás kezek szaporodnak, terjedtebb 
lesz a vetés, és gazdagabb az aratás is. 

Adjunk tehát Istennek hálát az eddigi szerény, 
de folytonos, s épen azért reményekre jogositó ered-
ményért, melynek jelen minőségéről a jelentés fel 
fog olvastatni. 

Fejezzük ki itt nyiltan meleg elismerésünket 
az egyház és haza közös hű fiainak, kik az üdvös 
czélt megértve, vallásos buzgalommal siettek e tár-
sulatba lépni, s példájuk által részvétet kelteni kör-
nyezetükben is; meleg elismerésünket azon romlat-
lan magyar népnek, mely őseinek erkölcseit s egész-
séges velejét örökölve, tántoríthatatlan bizalommal 
követi legönzéstelenebb barátinak, lelkipásztorainak 
testi és lelki boldogságra vezérlő szavait. 

De mindenek felett parancsolja a kegyelet, 
hogy ez alkalommal megemlékezzünk hazánk azon 
elhunyt nagy fiáról, kinek neve az egyház, a nem-
zeti tudomány, s a magyar törvényhozás történetébe 
örökre be van vésve; s kinek bölcs vezérlete s buzgó 

és buzdító gondviselése alatt e társulat életnek és 
izmosodásnak indult. 

Mindenki eltalálja, hogy én a magyar püspöki 
kar felejthetetlen büszkeségét, az üdvözült Lonovics 
József kalocsai érseket értem. 

Vajha mindig körünkben maradna és lelkesí-
tene minket szelleme azon férfiúnak, ki oly világo-
san felfogta az egyház szükségeit, s oly fájdalmas 
öntudattal jósolta, rajzolta a veszélyeket, melyek a 
vallást és egyházat környezik, s jósolta a támadáso-
kat és szenvedéseket, melyek mindkettőre vára-
koznak. 

Es a veszélyek nőnek, s a szenvedések köze-
lednek. 

Naponkint vakmerőbben hirdettetnek azon is-
tentelen tanok, melyek a katholikus egyház leigá-
zására, a keresztény liitágozatok kigúnyolására, s 
minden valláserkölcsi elvek és érzelmek kiirtására 
vannak intézve, — s melyek, ha győzedelmesked-
nének, nem csak az egyházat, hanem az államokat 
is kiforgatnák sarkaikból. 

Naponkint sűrűbben halljuk félreverni a vész-
harangot, melyet a keresztény vallás esküdt ellen-
ségei a katholikus világegyháznak mind feje, mind 
székhelye felett meghúznak. 

Egy pillanatig sincs Olaszország földúlt s de-
moralisált viszonyai közt Roma, emberileg tekintve 
a dolgot, biztositva egy csoport istentagadó fanati-
kus merénylete ellen, — kik a szabadság és honsze-
x-etet hazug jelszavai közt a világ erkölcsi rendje 
ellen vívnak élet-halálra harczot. 

Leírhatatlan fájdalom közt, de megtörhetlen 
bizalommal Istenben, nézi és várja szentséges atyánk 
IX. PIUS, sziklájáról a fenékig felkorbácsolt tenger 
tátongó örvényét s fenyegető hullám-csapásait. 

Mély vallásos meggyőződésünkben, s az isteni 
kijelentésben gyökerező rendületlen hitünk az, hogy 
Isten egyháza felett a pokol kapui nem diadalmas-
kodhatnak. 

De az üdvöt, melyet Isten egyháza biztosit, 
nehéz harczok és szenvedések árán kell megválta-
nunk; és szentebb igazság és kötelesség nem lehet, 
mint az, hogy minden igaz liitü katholikus ezen 
szenvedésben és áldozatban, a szent aggastyánnal 
Romában osztozzék. 

Az erkölcsi és anyagi segély, a vigasztalás és 
áldozat legégetőbb pillanata elérkezett. 

Azért fontos, mint mondtam, az időpont, melyre 
jelen gyülésünk esett. 

Méltóbb tárgya mai határozatainknak nem le-
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het, mint az összes magyar katholikus hivek nevében fiúi 
változatlan szeretetünk, rendületlen hüségünk, engedelmes-
ségünk, s határtalan részvétünk legforróbb érzelmeinek a 
szentséges atya iránt kifejezést adni, s érettünk szenvedett 
szükségeihez kitelhető segélylyel járulni. 

Hiszem, hogy ez inditványt a tisztelt társulat szivéből 
olvastam ki. 

Azonban mind e részben, mind a társulat másik két 
czéljára nézve erkölcsi és anyagi hatékonyságunk mértéke 
szoros arányban van sorakozásunk sikerével. 

Arról kell kiválólag tanácskoznunk, mily eszközök 
által ébreszthetjük fel leghathatósabban az egyesülés ösztö-
nét, bogy e társulatnak végre annyi tagja legyen, ahány 
teljes korú katholikus ember van az országban ? 

Az egyházat az összes katholikus hivek alkotják, — 
s a clerus Krisztus rendelése szerint ugyan kormányzó, de 
egyszersmind szolgáló része is a hi veknek. 

Az egyház, az iskola, a vallásügy nem csupán a cle-
rus, hanem az összes hivek közös solidaris érdeke. 

Ez volt a felfogás és gyakorlat még szent László ko-
rában, s még későbben is az Árpádok alatt, midőn község, 
megye és országgyűlés egyházi és világi elemekből vegyesen 
intézte a külső egyházi és világi ügyeket. 

Akkor még az állam nem ékelte magát a polgári és 
egyházi társadalom közé. 

Az átalakulás, melyet ősi alkotmányunk legújabban 
nyert, a parlementarismus, kivetkőztette a kormányt min-
den vallásbeli solidaritásból — s minthogy egyszersmind a 
keresztény hitfelekezetek egyenjogúsága kimondatott — 
hazánkban a katholikus egyház nem csak jogositva,de önfen-
tartása érdekében kényszeritve is van, a vallásszabadság és 
egyházi függetlenség minden törvényes eszközeit igénybe 
venni és felhasználni avégre, hogy autonómiájának teljes 
gyakorlatába léphessen s azt megvédhesse. 

Ezen czél kitűzése önkint sorakozásra, az egyházi és 
világi elemek szoros egyesülésére vezet. 

S az idő sürget, hogy ez alapon az egyház autonómiá-
ját mielőbb rendezzük. 

A katholikusok vegyes sorakozása azonban a társulati 
téren is a crystallisatióra termékeny pontokat nyújt. 

Számos egyéb katholikus egyesületeken kivül tanú-
sítja azt a szent-László-társulat is, mely ma itt tagjainak oly 
örvendetes számában jelent meg. 

Ébredjenek csak egyszer katholikus testvéreink teljes 
öntudatra ; sikerüljön csak a részvét-gerjesztés kérdését 
megoldanunk : csudálattal s önérzettel fogja a tisztelt társu-
lat tapasztalni, mit teremt rövid idő alatt csekély járulékkal 
az egyesült erő, mert mint Lonovicsunk mondá : „az Isten-
től eredt, Istenben gyökerezett szerény felebaráti szeretet 
leleményesebb s biztosabb a hideg számitásu profán bölcse-
lemnél, gazdagabb s kimerithetetlenebb a legteltebb pénztá-
raknál, és tevékenyebb s áldásosabb a többnyire fenhangu s 
két értelmű philanthropiánál !" 

A vallás-erkölcsi alkotás és emelkedés áldása legköze-
lebb a közhaza és nemzet javára háramolván vissza, tevé-

kenységünk az ország jobbjainak rokonszenvére s méltány-
latára számolhat. 

Bizva ezen fölül szentséges atyánk legmagasb helyes-
lésébe, biz va felséges urunk s apostoli királyunk pártfogó 
kegyelmébe — fogjunk Isten nevében kölcsönös szeretettel 
a munkához. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, sept. 24-én. A kath. egyházi ügyekről bámu-

landó az ismeretek hiánya. Ha egyszer kell rosz akarattal 
küzdenünk, már előbb tizszer küzdöttünk ismerethiánynyal 
ügyeink fölött. 

Azért különös érzet lepheti meg a kath. hivet, midőn 
olvassa és, mivel olvasta, hiheti is, hogy kath. egyházának 
szervezete egészen kizárja a laicus hiveket minden egyházi 
ügyek kezeléséből. 

És ha még csak gyakorlati kezeléséből zárná ki, — 
de amint olvassa, amint hallja, ugy vélekedhetik, hogy ki-
zárja őt a jó szándék-, a jó tanács adásától is, úgyhogy ő 
egyháza ügyeiről még a gondosságtól, nemcsak, — hanem a 
gondolkozástól is letiltatik. Mindent, mindent, ugy mondják 
neki gunyorosan, a papság kapart el tőled, csak azért, mivel 
laicus vagy, nem maradt semmid, s te csak azért, mivel nem 
pap vagy, semmi sem vagy. 

A mai világban, a népszavazatok, a népképviseletek 
korában, gyűlöletesebbet az egyházról mondani nem lehet. 
Rámutatnak még a prot. egyházakra, hol az úgynevezett 
papság semmi, de a nép minden,— e gyűlöletes insinuatio gyil-
koló erőt fejthet ki. 

Ki előtt? Az előtt, aki a történetet nem ismeri, aki az 
egyház jelenlegi állását nem vizsgálja, aki az irott szavat, 
épen azért mert irott, mert tekintély által Íratott, kétségte-
len igazság gyanánt fogadja. 

Igy van ez a nm. cultusminister ur állitásával is, mintha 
a kath. egyház szervezete olyan volna, hogy az a világiakat 
minden közreműködésből kizárja. 

Ennél gyengébb állítás nem képzelhető, mert ennek 
az egyház kétezredéves, hazánkban pedig nyolezszázéves 
története kereken ellenmond. 

A nm. minister urnák szavait, valóban csak ismeret-
hiány veheti ily gyűlöletes értelemben. 

Ha már a kath. ember, aki egyháza ügyein segiteni 
akar, látja, hogy öt egyházának szervezete tiltja, miszerint 
annak ügyeit elömozditsa, magában, hitbuzgósága miatt el-
szomorodik, s könnyen azon gondolatra jön, amit a protes-
tánsok hamisan ellenvetnek nekünk, hogy mégis talán ezt 
nem Jézus Krisztus, hanem csak a papság rendelte igy, s 
kezd a papság ellen elkeresedni, a papságot, mint szeretett 
egyházának routóját tekinteni, tovább pedig a tanitó egy-
ház ellen magát és közel állóit tanitani,— azaz tettleg, anél-
kül hogy tudná, protestánssá kezd lenni. 

Kimondjuk, nem félve az ellenmondástól, megtartva, 
hogy C3ak a püspökség a tanitó tekintély, miszerint kath. 
liiveink az egyház szervezetének háboritása nélkül nemcsak 
felszólalhatnak, nemcsak közbeléphetnek kath. egyházi ér-
dekeinkért, hanem szigorú lelkismereti kötelességük is ezt 
megtenni, és hogy a kath. egyház szervezete soha nem zárta 
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ki, söt mindig felkereste és befogadta a világiak üdvös köz-
reműködését, s hogy üdvösen, a hivatás teljes öntudatában 
működjenek közre, az egyház őket erre a legszebb egyházi 
jogokkal fel is ruházta. 

Egyházi jogokkal ruházta fel, jelentésül, hogy midőn 
az egyházi téren, lenne bár a legcsekélyebb is, működnek, 
nem természeti, nem emberi, nem polgári, hanem egyházi hi-
vatásban, küldetésben járnak el, nem birván e működési jog-
gal, ha őket az egyház erre fel nem hatalmazta volna. 

Ezt szükségesnek találjuk ismét kiemelni, mert a 
nm. minister leveléből sokan azt érthették, értették is, mint-
ha a híveknek, mint híveknek, volna joguk az egyházi 
ügyekre befolyni, mintha tehát e jog laicus, világi jog volna. 
Ez sok félreértésre adna alkalmat, az irányt eltévesztené, s 
rend helyett rendetlenséget szülne. Ugyanis, ha egyszer 
azon balvéleményben vagyok, hogy én a befolyástól elüttet-
tem, akkor a püspökök elé követelésekkel állok elő; ha ez,— 
akkor saját jogaimat követelem ; ha saját jogaimat, — akkor 
az egyháznak nem kell előttem megnyitni a jog forrását, ha-
nem jogaim gyakorlatára az illetéktelenül elzárt tért vissza-
adni, — a következés az, hogy világi jog fog az egyházi té-
ren rendelkezni, lenne bár legcsekélyebb, amivel ren-
delkezik. 

A kétféle jognak, egyházi és világi, a tér megnyitat-
ván az egyház körében, összhangzó működés helyett azonnal 
viszály, birkózás, egyenetlenség áll be. 

A nm. minister azt nem akarta, de leveléből sokan ezt 
olvasták, vagy olvashatták ; sietünk szándékainak tiszta fel-
fogását biztosítani. 

Mert szervezte volna bármiképen Luther és a többi 
felekezetalapitó az ő, egyházinak nevezett dolgait, ez szabá-
lyul nem szolgálhat a katholikusok előtt, miután kath. hitök 
nem csak e szervezést, de az egész felekezetiességet, mint 
eretnekséget kárhoztatja, a más vallásfelekezetek ügyei csak 
kisértet lehet a katholikusokra, nem pedig paritásijog, vagy 
paritási szabály : a kath. egyház szervezetében a pápa sem 
változtathat. 

It t pedig a főszabály, hogy a hivek nem kormányoz-
zák magokat, a hitkincsnek és az egyházi fegyelemnek főn-
tartásával nem a hivek vannak megbizva, hanem a papság, 
excellenter a pápa és a püspökség. 

A hivek juhok, az apostolok pásztorok, nem a liivek-
nek, hanem a pásztoroknak mondatott „pasce," nem a hí-
veknek, hanem a pásztoroknak, az apostoloknak, és az apos-
tolok utódjainak, a püspököknek mondatott : sicut misit me 
pater, ita et ego mitto vo3, eunte3 in mundum universum 
annunciate evangelium omni creaturae, s különösen a pápá-
nak : „pasce oves meas, pasce agnos meos." 

Csak a kath. egyházban van a papság és a hivek, a 
tanitó és tanuló egyház közötti különbség ; tehát a jogok el-
választattak, a jogok nem közösek önmagoktól. 

Ha tetszett Luthernek a „pasce oves meas" megváltoz-
tatni, hogy igy álljon : pascet unusquisque seipsum, vagy 
még „pascent oves pastorem suum," értvén a prot. zsinati vég-
zéseket, — ez az ő dolga ; de a kath. egyházban, amit Krisz-
tus Jézus rendelt, örökre megmarad, s ezen a pápa, az egész 
püspökséggel együtt nem változtathat. 

Mindezt a kiskáté mondja nekünk. 

De mégis azért, habár a püspök van hivatva, hogy az 
egyházat kormányozza, — habár minden oldalra, a kormány 
és hivek irányában, a püspök képviseli az egyházat, nem 
azért, mintha a hivek bizták volna meg e képviselettel, ha-
nem mert Jézus Krisztus Urunk bizta meg ötet evvel, — 
habár valaha mindenre, ami csak egyházi tisztkedés volt, 
egyházi rend is megkívántatott, a templom kinyitásától, az 
egyházi pénzek és birtokok kezelésén át egészen az egyház 
legmagasabb kormányzásáig; mégis, mihelyest az egyház 
országokat meghódított, világiak bizattak meg mindavval, 
ami a kisebb rendek teendői közé tartozott, s azért is a ki-
sebb rendeknek mai nap tettleg semmi kizárólagos teendőik 
nincsenek az egyházban. 

A világiak tehát csakhamar e kisebb rendek tisztlce-
dési körét foglalták el az egyházban, és mivel a kisebb ren-
dek teendőit foglalták el, ebben egyházi tisztkedést vittek, 
arra egyházi küldetés volt szükséges, — ugy alávetve levén 
ezekben a püspöknek, mikint a kisebb rendek valának egy-
koron. 

Világi ember a sekrestyés, de az 03tiarius, az acolitus 
rendének teendőit végzi ; világi az organista, de a lectorok, a 
papi énekkar teendőit végzi ; világiak a templomatyák, de 
a diaconusok nyomaiba léptek ; világi a kegyúr, do a püspök 
jogát gyakorolja plébánost nevezhetni ; világi a fejedelem, de 
a tartományi püspökök, különösen a pápa jogát gyakorolja, 
midőn püspököt nevez. 

Mindenütt, minden ily ténykedéseken egyházi rendi 
jelleg van, s hogy valaki gyakorolhassa azokat, most püs-
pöki, pápai felhatalmazás, egykor papi kisebb, vagy na-
gyobb rend volt reá szükséges, melyet mikor a püspök fela-
datott, a küldetést is megadta az illetőnek. 

Ez az isteni rend a kath. egyházban, melyet felfor-
gatni senkinek nem lehet. A protestánsoknál nincs laicus, 
nincs hierarchia, ott minden közös, mindenen egy és ugyan-
azon világi jelleg van, s ugyanazon hatalommal végez-
tetik. Ott a lelkészeket nem Jézus, hanem a hivek küldik, 
közöttök nem áll „non vo3 me elegistis sed ego elegi vos," 
hanem inkább : ego vos non elegi, sed vos elegistis, et vos 
misistis me. 

Borzasztó eszmezavar volna, ha kath. híveink a protes-
tánsok példáján indulnának, mert magok is protestánsok len-
nének, összezavarván azt, hogy a protestáns felekezet szer-
vezése emberi mü, azért annyi arczot mutat, ahány ország 
van a világon : a kath. egyház szervezete pedig isteni mü, 
melyen senki e földön nem változtathat, azért mindon or-
szágban ugyanaz. 

Ezen eszmezavarra pedig a nm. minister ur levele al-
kalmat könnyen adhat, mert a közönyösségről beszélvén a 
protestánsok hitbuzgóságára, felekezeti közszellemére mutat, 
a kath. iskolák alantvoltát emiitvén, a protestánsok virágzó 
iskoláit állitja példányul. — Örülünk, ha ily férfi, ily tekin-
télyes iró, ily nagy hazafi mondja ezt kath. hivoinknek, hogy 
felekezeti közszellemök gyenge, nincs vallásos buzgalmok 
egyházuk érdekei iránt, mert 20 év előtt épen e felekezeti 
közszellem, mint türelmetlenség, hazafiatlanság, bigotteria 
pelengérre tétetett. A nm. minister ur föntidézett szavaiban 
a felekezeti közszellemnek, buzgalomnak dicskoronát tett a 
fejére, midőn ezt a protestánsokban dicséri.,Christianus mihi 
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nomen, catholicus cognomen,' örvendező önérzettel kell min-
den katholikusnak mondani ; meghagyván mindenkit az ö 
vallási jogainak gyakorlatában, sz. Terézzel felkiálthat : 
iilia sum Ecclesiae catholicae ! filia sum Ecclesiae catholicae. 
A nm. minister ur, midőn a katholikusok közt a hitközö-
nyösséget, az egyházi közszellem hiányát fájlalja, buzgó-
ságra serkent fel mindenkit. 

De bármily változatlan legyen az egyház isteni szer-
vezete, ős időktől fogva az egyház mindent, amire csak a 
papi és püspöki rend nem szükséges, szivesen engedett át a 
világiaknak, anélkül hogy tőlök a kisebb papirendet, vagy 
csak a tonsurát is kivánta volna. 

A működés tehát az egyház körében, a befolyás kettős 
alárendeltetés, kettős engedelmességi kötelezettség a püspök 
irányában, mert minden a püspöknek van alávetve, tulajdon-
képen mindent a püspök kormányoz. 

Nézzük a történetet, vizsgáljuk az egyház sze rvezetét, 
mindenütt találunk világiakat egyházi működésben, egyházi 
ogok gyakorlatában, mindenütt tehát találunk adatot, mely 

a nm. minister ur állitásának téves értelme ellen felszólal, 
,mintha ,az egyház szervezete olyan volna, mely szerint min-
den , mi az egyház érdekeivel összeköttetésben áll, a kath. hi-
vek befolyásától elvétetett." 

Legelőször, hogy magistralis érvet használjunk, ellen-
mond ezen állitásnak maga a minister báró ur, midőn igy ir : 
„tényeket hozhatunk fel, melyből világos, hogy egyházunk 
világi hiveinek befolyását elvben soha nem ellenezte." 

Ha tényeket lehet felhozni, hogy a világi hiveknek be-
folyása volt az egyházi ügyekre, az egyház szervezete nem 
lehet olyan, mely szerint mindaz, mi az egyház érdekeivel 
összeköttetésben áll, a kath. hivek befolyásától elvétetett, 
mert a tény a gyakorlott befolyást, vagy is a hiveknél gya-
korlatba átvitt jogot bizonyítja, 

Nem is áll itt az ,elv' és a gyakorlat közötti megkü-
lönböztetés, melyre a ministeri levél értelmezői támaszkod-
hatnának, mintha a kath. hivek befolyása az egyházi dol-
gokra csak elvben engedtetnék meg, gyakorlatban pedig ta-
gadtatnék; mert a minister ur tényekre hivatkozik, a tény 
pedig az elv gyakorlati működése, vagy is gyakorlatba át-
vitt elv. 

Hivatkozik továbbá a nm. minister ur az erdélyiekre, 
kik ily gyakorlatnak birtokában voltak ; hivatkozik a kirá-
lyi városokra, hol ily gyakorlat szinte megvolt ; hivatkozik a 
magyar püspökökre, akik 1848-ban e gyakorlati működés 
megnyitását elhatározták. 

Semmiképen tehát sem olyan az egyház szervezete,hogy 
a világiakat a papsággali közreműködéstől kizárja, és ami a 
ministeri levél kezdő állításában mondatik, ezen utóbbi, ér-
velésül felhozott állitások által megigazittatik, s első kelle-
metlen, történet-ellenes szinéből kivetkőztetik. 

Midőn a nm. báró ur maga hozza kellő értelemre a ro-
szul érthető állitást, akkor azt senki sem fordíthatja mere-
ven a papság ellen, mintha ez a világiakkal egy czélra, mely 
mindkettejükkel közös, nem akarna együtt munkálni. 

Ugyan is mit látunk a történetben, ha a világiaknak 
nyitott befolyást vizsgáljuk ? Mivé változik át a nm. minis-
ter levelében álló tétel, hogy az egyház az ő szervezeténél 

fogva kizárja a világi híveket az egyházi ügyekre gyakor-
landó befolyásból? 

Azzá változik, hogy egészen az ellenkező az igaz, és 
6izonyosan, kétségtelenül igaz. 

Jeruzsálem falainak felépítésén mind a papok, mind a 
hivek dolgoznak, őrködik a papság az eröd bástyáin, őrköd-
nek a hivek, a papság a hívekkel, a hivek a papsággal, mert 
a hit, a szentség, az üdvösség közös jó mindnyájok között. 

Az őrségre különösen a papság van kiküldve, s a hivek 
tudják, hogy érettök őrködik a papság, s Jézus parancsából 
őrködik. Itt tehát gondolni, mintha a papság, midőn hi-
vatalból tartja az őrséget, saját földi érdekeit keresné, 
annyit tesz, mint Krisztus Jézus egyházát kereskedői üzlet-
nek tekinteni. A világ hajlik e gondolatra, mert a kor kórja, 
hogy mindent érdek szerint ítéljen ez ember, dc az egyház 
nem igy gondolkodik, nem igy itél. 

Hogy azonban e gyengeséget is fedezze az egyház, 
amint ker. társadalmat hozott létre, a világiaknak azonnal 
befolyási tért nyitott az egyháziakra. 

A papság vitte az egyházi ügyeket, inert Krisztus 
rendelte igy, a püspök választott papokat, de a hivek adtak 
tanúságot a felszentelendőnek erkölcsi viseletéről, s e bizony-
ságtételre fel is volt szólitva a nép mindig. 

It t van a hivek első befolyása a papság megválasztá-
sára, felszentelésére ; s abban az egyház hivta meg őket a 
beleszólásra. 

Ott vannak a bibornoki egyesületek Romában, a pápa 
nevében Ítélnek egyes, részletes esetek fölött, itéletök sok-
szor egyetemes érvényű az egyházban ; mégis ezen egyesü-
leteknél, Rayneval franczia követnek 1854-ben a császári 
kormányhoz beadott hivatalos jelentése szerint, több a világi, 
mintsem a papi hivatalnok. 

Nem zárja ki, hanem inkább a legszívesebben meg-
hívja az egyház a világiakat mindazon hivatalokra az egy-
házi körben, melyek papirendet szükségképen nom tételez-
nek fel. Kevés papja van az egyháznak, világi hiveit nem is 
nélkülözheti, s épen e szükség vitte az egyházat arra, hogy 
hiveit hívja meg ncmely tisztkedésre, mert, mikint kezdet-
ben, most elegendő papjai sehol sincsenek. 

Olaszországban, a bordélyházas kormány által még 
meg nem rontott Olaszországban, s itt Romában legtöbb pap 
van ; mégis sehol annyi világi ember nem vétetik fel az egy-
házi hivatalok viseletére, mint épen Romában. 

Nem ültek-e a fejedelmek, vagy ezeknek képviselői az 
egyetemes zsinaton ? nem szónokoltak-e ezen képviselők az 
ő fejedelmi küldőik szándékai mellett ? 

Hol van inkább egyházi valami, mint az egyetemes 
zsinat ? s mégsem záratott ki innen a világi, sőt meghiva-
tott oda, üléssel, szólással tiszteltetett meg. 

Ne feledjük, hogy a király csak oly hive a kath. egy-
háznak, mint bárki más a világiak közöl. 

A bibornoki testület kiegészítésére nem folynak-e be 
az austriai császár, a spanyol, a franczia, a portugalli ud-
var ? A bibornoki testület a pápa tanácsa, a romai rota, az 
egyház legfensőbb törvényszéke, arra is, erre is befoly a 
világi fejedelem, midőn jure primarum precum oda ajánl 
valakit, s ha lehet, az ajánlott mindig kineveztetik. Mai vi 
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lágban legalább a kinevezés, vagy saját hívének, saját em-
berének bevitele, a legfőbb befolyások egyike. 

Hive az egyháznak a fejedelem, világi ember ö, mégis 
az egyház neki oly kitűnő befolyási tért nyit az egyház 
egyetemes ügyeire. 

A pápaválasztásnál szinte megvan az udvarok befo-
lyása, s mily nagy lehet sokszor e befolyás, a velenezei 
conclave háromhónapos története bizonyítja, úgyhogy néha 
a Szentlélek mindenható ereje szükséges, mely az egyházat 
soha sem hagyja el, nehogyr a világi elem ezen befolyása 
veszélylyé fajuljon el az egyházban, — quod datum est ad 
aedificationem, ne liât in destructionem. 

Végre nem közeledett-e minden ker. országban a feje-
delemhez, a világi elem képviselőjéhez, leghatalmasabb 
közegéhez, nem ruházta-e fel az egyház a kath. fejedelme-
ket legszebb jogokkal, legnagyobb befolyással ? Inkább 
mondhatni, hogy pazarul osztotta, sokszor vesztegette a vi-
lágiakra a befolyások megadását, mintsem hogy mondhat-
nánk, mintha az egyház szervezete kizárná a világi hive-
ket az egyházi befolyástól. Annyira ment ugyanis a befolyá-
sok osztogatása, hogy ezen egyházi jognak gyakorlata az 
egyház ellen, a pápa, a püspökség ellen fordult, s majdnem 
elnyomássá fajult. 

Ahol az egyházi ügyekre gyakorolt befolyás a világi-
aknál visszaéléssé fajul, ott nem lehet mondani, mintha a 
világiak mindenből kizárattak volna, ami csak az egyházi 
érdekekkel némi összeköttetésben áll. 

Az egyház nyitotta meg a befoiyhatási mezőt a vilá-
giak előtt, mert csak ő adhat valakinek egyházi jogot, s 
akinek nem ad, annak nincs semmi befolyása; de mikint az 
isteni malaszt, ahol csak némi rést találhat a lélekhez, már 
működik : ugy az egyház is, akit csak befolyásra meghív-
hatott, mindenkit meghívott, s azon működés, melyre híveit 
meghívta, egyházi működés, tisztkedés volt. 

A prot. vallásfelekezet szervezete olyan, hogy ott min-
denkinek a tagok közöl önmagától és született joga van 
befolyni felekezetének minden ügyeibe; de ez prot. feleke-
zet, erről a kath. egyházra nem lehet következést vonni, 
hogy itt is ugy legyen, mert a kath. egyház, nem prot. fele-
kezet, hanem kath. egyház. A prot. ember önmagától bir 
befoiyhatási jogot, a kath. hivő csak az egyháztól kaphat 
ily jogot ; a prot. embernél a befoiyhatási jog laicus jog, a 
kath. embernél, ha van befoiyhatási jog, ez mindig egyházi 
jog, melynek a gyakorlatban az egyház canonjaihoz kell 
magát alkalmazni, s addig van valakinél e jog, meddig a 
hozzá kötött föltételek megvannak a jogbirtokolónál. 

Mit mondjunk Magyarországról ? Itt a világiak befo-
lyása nagyobb, szélesebb volt, mint bárhol másutt. Szent 
István Szűz Máriának ajánlván fel országát és nemzetét, 
püspökségek alapitásával kezdte meg a nemzetmüvelési 
munkát, s kérte a pápát, erősítené meg mindazt, amit ő saját 
buzgalmából tett. A pápa válaszának értelme ez : facmecum 
quod vis, nam scio quod amatőr sis, — s valóban az egyház 
és ország ugy összeolvadt, s ugy összeolvadva maradott, 
hogy az egyházi jogok természete, jellege a politikai jogok-
tól alig különbözött. A haza az egyházban, az egyház e része 
a hazában, a két hatalom, a két törvényhozás ugy összeforrt, 

hogy utoljára a „Resolutiones regiae" czim alatt az egyházi 
rész majdnem elveszett. 

Az apostoli király több joggal birt az egyháziakban, 
mint bármely más király Európában, s nem volt Nagy-
Konstantin császártól kezdve mai napig, aki annyi joggal, 
annyi befolyással birt volna az egyháziakban, mint a magyar 
király, — ő valóságos episcopus externorum volt. 

Az egyház és a magyar alkotmány közötti kölcsönös 
kapcsok szálait ki tudná könnyen elszámlálni? Ahány likacs 
volt az egyház testén, annyi nyilt ut volt a világiak befolyá-
sára az egyházi ügyekben. A corpus juris, kezdve sz. István 
intelmeitől, a legújabb időkig egyházi tárgyakról épen ugy 
hoz határozatokat, mint politikaiakról, anélkül, hogy az egy-
ház ez ellen, mikint különben kellett, legkevesebbet is tilta-
kozott, mert a magyar törvényhozás végzései, igen kevés 
kivétellel, a jus canonicum értelmében, és az egyházi hatá-
rozatok polgári támogatására hozattak. Az egyház befolyt 
az országra, az ország az egyházra mindenben. Az állami 
főhatóságoknál, úgymint a törvényhozás, törvénykezés, igaz-
gatás, mindenütt egyháziak voltak, de a hatóságok is az 
egyházban mindenütt feltaláltattak, mindenütt befolyást 
gyakoroltak. 

E kölcsönös, át-meg áthatott befolyásnak tulajdonit-
ható, hogy megszokván mindig és mindenben a királylyal és 
a politikai hatóságokkal együtt menni, együtt működni, most, 
midőn e hatóságok tőlünk elvonulnak, alig tudunk saját lá-
bunkon állani, alig tudjuk magunkat a magunkrahagyatott-
ságban tájékozni. Epen mint a rab, kinek kezeiről, lábairól, 
lia a lánczokat leveszik, első napokban ugy rémlik előtte? 
mintha kezeit, lábait is elvitték volna. 

Viszont a politikai hatóság sem találja fel magát, nem 
tudja megkülönböztetni az egyházit a polgáritól, s habár az 
alkotmány mindent, ami katholikus, letett magáról, hitkö-
zönyös állam lett, mégis azt gondolja, hogy az egyháziakra 
nézve oly joggal rendelkezhetik, mint mikor még az alkot-
mány csontostul-velőstöl katholikus volt. Hivatkozhatik, 
szokott is hivatkozni több magyar államférfi : ezt, meg azt a 
kormány, a törvényhozás végezte, beleszólt stb.; tehát most 
is beleszólhat. Anomalia, anachronismus. Tette, beleszólha-
tott, mert kath. kormány, kath. törvényhozás volt : 1848 
után hitközönyös minden, letette a kötelességeket, nem bír-
hatja többé az egyházi jogokat. íme ! oly nagy volt a befo-
lyás, hogy az 1848 által kikiáltott elv alkalmazásában min-
den lépten bukdácsolunk, 1848-i elvünkkel ellenmondásba 
jövünk, kerülni akarjuk az egyházat, mégis erőszakkal 
ragadjuk meg minden lépten, elutasitjuk magunktól, mégis 
utána kapkodunk mindenben, befolyásait a kormányra ki-
zártuk, de a kormány befolyásait megtartjuk. Valóban, soha 
semmi sem ellenkezik annyira a nemzet szellemével, gondol-
kozásával, vágyaival, mint az, hogy a kormány és a kath. 
egyház között a nyolezszázados kapocs megszakadjon, amint 
a XX. törvényezikkben megszakittatott. Amiben a polgári 
hatóság az egyháziakba befolyt, az egyház által adományo-
zott jognál fogva folyt bele; az egy7házi jogok kath. hitet 
tételeznek fel,—a magyar állam letette a kath. hitet, a zsidók 
emancipatiójában leteendi a ker. hitet, — ahol nincs kath. 
hit, nem lehet ott egyházi jog, nem lehet befolyás az egy-



házi ügyekbe. A kormányról mindennek a hívekre kell át-
szállni. 

Honnan is lehet, a leggyengédebb magyarázatot ke-
resve, másképen értelmezni, hogy az 1848-i alkotmány, a 
hitközönyösséget elv és alap gyanánt kikiáltva, mégis cul-
tusministeriumot deeretált, átadván neki mindazt, amit ez-
előtt a kir. korlátnokság, a m. kir. helytartótanács kath. 
alkotmány, religio domináns czimén végezett ? Vagy az egy-
házat akarták lenyűgözni, mikor minden vallásfelekezetet 
felszabadítottak,— vagy pedig fel kell tennünk,hogy az 1848-i 
alkotmánytervezők a régi magyar államélet fogalmaiból 
nem tudtak kibontakozni, azért anomaliát követtek el, midőn 
lemondtak az egyház iránti kötelességekről, megtartották 
mégis az egyháztól kapott jogokat,—mikor levették az alkot-
mányról a kath. hitet, minden egyházi jog, egyházi befolyás 
föltételét, megtartották mégis a befolyást. 

Ime ! a fejedelem, a korlátnok. a nádor, a helytartó-
tanács tagjai, a titkárok, a fogalmazók, a főispányok, szóval 
a világi hivatalnokok egész serege, azaz az államhatalom, 
tehát a világi elem, saját körének és személyes értékének 
nagysága szerint befolyást gyakorolt az egyházi ügyekre. 
Minden, ami csak szükségképen nem tételez fel felsőbb papi-
rendet, a világiak kezében volt. 

Különösnek látszik nekünk, meg kell vallanunk, mi-
dőn a nm. minister ur levelében olvassuk, mintha az egyház 
szervezete olyan volna, hogy a világiakat mindenből, ami 
egyházi, k izár ja , midőn csak saját ministeri hivatalának 
körére, befolyásának terjedelmére kell a minister báró urnák 
tekinteni, hogy állitásán ő maga megdöbbenjen. Püspököt 
kell adni az egyháznak, kanonokot a káptalannak, templo-
mot kell épiteni, javitani valahol a vallásalapból, plébánost 
kell adni azon parochiáknak, melyek a koronái, a vallás-
alap, az iskolaalap javadalmaiban vannak, mindig a minister 
ur az ő tanácsosaival oly befolyást gyakorol, hogy a püspök, 
szóval az egyházi hatóság, ha egészen nem szorittatik is 
háttérbe, mindenesetre, ami minimum, arra korlátoltatik. Ha 
a nm. minister ur azt irja, miszerint egyházállami szerveze-
tünk olyan volt hazánkban, bogy a hivek nagy községét a 
befolyásokban a világi kormány képviselte, s hogy a kor-
mány 1848 után már többé nem képviselheti ; tehát a befo-
lyást, és ami erre képesit, a jogot, a hivek nagy községe 
vegye át : a nm. minister urnák szavait a történelem, az egy-
ház természete, jelenlegi szükségei, mindnyájunknak forró 
óhajtásai igazolják ; de mikor átalában az egyház szerveze-
tének tulajdoníttatik a világiak kizárása, erre, hacsak ő 
nmlgának magas ministeri hivatalát is tekintjük, méltán 
megdöbbenünk. 

Igaz, mindezen egyházi jogok, mindezen befolyások a 
kormány kezében valának, a kormány legmagasabb férfiai 
által gyakoroltattak; de nem bizonyit-e annyit, hogy az egy-
ház, ahol csak a kath. hit mellett jó szándékot talál, ott 
azonnal kész egyházi jogot adományozni, az egyházi 
ügyekre befolyást nyitni ? Hivatalnokok voltak ezek, de 
nem az egyház hivei voltak-e ? Az egyház tehát sem az 
állami hatalomtól, sem saját hiveitöl el nem zárkózik. 

Hogy ama nagy befolyást az államhatalom gyakorolta, 
és nem a hivek községe, ennek nem az egyház, hanem a ha-
zai törvényhozás volt az oka, amely azt igy rendelte. Az 

egész világon ugy volt cz, s a királyok buzgólkodtak, hogy 
minden lehető befolyást, amit csak egy világi gyakorolhat 
az egyházi ügyekre, ők bírjanak, ők gyakoroljanak. Ki fogja 
a mult idők szellemeért, irányaiért, szokásaiért, jogi álla-
potjaiért, ma az egyházat felelőssé tenni ? Választottak gya-
korolták tehát ama befolyás sokféle nemeit, gondoljuk, a 
nm. minister ur som akart oly kath. rendeket Magyarorszá-
gon, sem pedig a hivek oly befolyását, mely minden egyes-
nek, kivétel nélkül, nyitva álljon, mert különben az ország 
csak folytonos, néha 200 községben egyszerre tomboló, 
lármázó népgyüléseket látna, melyek a vegyes felekezeti 
hazát gyászos vallási izgalmak, kihívások színhelyévé ten-
nék. Rendnek kell lenni mindeuütt, a rend pedig az, hogy 
mesválogattassanak, akik a befolyásra az egyházi ügyekbe 
meghivatnak. Csak azon különbség lesz a régi és az uj rend 
között, hogy ezelőtt aki befolyt, a királyt képviselte, most 
pedig a kath. községet fogja képviselni, de a jog a befo-
lyásra mindig egyházi lesz, mindig az egyháztól kell adomá-
nyoztatnia, mindig a kath. hithez, mint feltételhez lesz 
kötve, mindig az egyház javára, mint czélra lesz megadva, 
úgyhogy aki ily befolyásra meghivatik, küldetésében egy-
házi hatalommal fog eljárni, tehát az egyházi canonoknak 
alávetve. Állami jogainak gyakorlatában az állami, egyházi 
jogainak gyakorlatában az egyházi törvények alatt áll, sze-
rintök igazodik, vagy szerintök Ítéltetik. 

Az egyház eme viseletét, a befolyások megnyitásában 
teljes készségét ki kellett emelnünk, hogy a nm. minister 
báró ur általjavasolt tárgy az ö saját és kellő fényében fel-
tűnjék szemeink előtt. 

Mert mily nem indokolt véleményre juthat némely 
katholikus ember, ha igy okoskodik : ime a prot. felekeze-
tieknek mily befolyásaik vannak vallási ügyeikre, nekünk 
semmi befolyásunk nincsen ; ők hitbuzgók, mi pedig közö-
nyösök vagyunk ; az egyház szervezete kizár minket saját 
egyházi, vallási érdekeink megoltalmazhatásától ; valóban 
szűkkeblűnek kellett lenni a papságnak, hogy minket 
annyi századon át az egyház küszöbétől távol tartott, s e 
szűkkeblűség ma sem veszett el a papságból, ha a minister-
nek a hiveknek adandó befolyás szükségét oly hosszú levél-
ben kell a püspökök előtt bizonyítgatni. 

Ily vélemény, ily ítélet világa, és e véleményt, ez Íté-
letet követő érzelmek és indulatok mellett nem lehet üdvösen 
a nagy munkához fogni. E vélemény, és az azt követő érze-
lem a javasolt reformok keresztülvitelét nehezíti,veszélyezteti. 

Es e vélemény, ez Ítélet teljesen alaptalan, téves, igaz-
ságtalan, az azt követő indulat pedig sértő az egyházra, s a 
benne rejlő idegenkedés, ellenszenv miatt a hierarchia iránt 
oly nehézségeket képes szülni, hogy azokat emberi erő le 
nem fogja győzhetni. 

Szemrehányásokkal az egyetértés müvét veszedelmes 
kezdeményezni. 

Ezeket igy kiemelve nem többet akarunk mondani, 
minthogy a minister urnák szavait némelyek igy érthették, 
s mikint a párisi „France" újság bizonyitja, ily tévesen ér-
tették is. 

De mily egészen más érzelemmel fog a kath. ember a 
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miihez fogni, ha tudja : hisz az egyház mindenütt, minden-
kor, mindazokban, melyekre nézve felsőbb papi rend nem 
szükséges, befolyást nyi tot ta világiaknak az ő körében, az ö 
ügyeiben ; az idők ugy parancsolták, hogy e befolyást eddig 
legnagyobbrészt az államhatalom birja, ő levén a hivek földi 
ügyeinek rendezésével megbízva, tehát az egyházi befolyás-
ban is ő képviselhette a híveket; az egyház soha nem ide-
genkedett az ő híveitől, saját dolgait reájok bizta, őket jo-
gokkal az egyháziakban felruházta, Ha nem idegenkedett 
az államhatalomtól, hogyan idegenkednék ő most saját fiai-
tól, saját híveitől ? Nem, az egyház maga hivja fel közremű-
ködésre fiait, s mielőtt a magyar minister csak gondolt is 
volna ezekre, a püspökök a hiveknek adandó befolyást már 
1848-ban elhatározták, 1861-ben ismét, 1866-tól óta pedig 
mindez komoly tanácskozás alatt van. Mit is csináljon az 
egyház ? A kormány, melylyel 800 évig szövetségben volt, 
abba hagyja őt ; neki tehát híveihez kell fordulni, hogy földi 
támaszt nyerjen. Gondatlanoknak kellene lenni a magyar 
püspököknek, lia a hivekben található e támaszról csak a 
cultusminister levele után gondolkodnának. 

Aki igy érez, avval tüstént karöltve lehet járni, közös 
erővel működni; aki amúgy gondolkodik,mikint közvetlen fö-
lebb emiitök, avval feleselni kell ; itt a munka azonnal megy, 
ott ezer akadály van, hogy mehessen. Mindazonáltal mégis 
teljes örömmel üdvözöljük a nm. minister urnák levelét, 
mert, midőn némely kifejezésekre a felvilágosítást szüksé-
gesnek tartjuk, hogy a minister és a püspökség szándékai 
ellen támadható akadályoknak elejét vegyük, lehetetlen 
nein írni alá más nyilatkozatait, tételeit, mint például : „Hogy 
ezen szabadság egyházunkra nézve gyümölcsözővé váljék, 
hogy az ne puszta szó, és irott malaszt maradjon, szükség, 
hogy maga ezen szabadság minden megtámadások ellen 
biztosittassék ; és ez csak ugy lehetséges, lia az nem az egy-
házi rendnek adott kiváltság, hanem az ország kath. polgá-
rai közös jogának tekintessék." „Hazánkban is a kath. egy-
házra küzdelmek várnak, melyek között állását csak ugy 
tar that ja fel, ha minden hiveinek lelkesült támogatására 
számithat, és ezek egyházuk függetlenségében saját szabad-
ságukat, birtokában saját vagyonukat, befolyásában saját 
befolyásukat lát ják." 

A püspökség kész erre, adjon a nm. minister ur férfias 
pártfogást, s neve a kath. egyház szabadságával fog élni 
hálás sziveinkben, s ponct monimentum aere perennius. 

(Folyt.) 

VEGYESEK. 
A ministeriumtól oly7 tartalmú határozat érkezett a 

várostanácshoz, melyszerint a legfelsőbb helyen a lipótvá-
rosi templomépítés folytatására jóváhagyott kölcsönből, 
100,000 frtnyi előleg folyóvá tétetik. Ennek folytán a tem-
plomépitési munkákat nagyobb mérvben fogják folytatni, 
mint eddig, s az építési választmány azon véleményben van, 
hogy e monumentális épület legfölebb három év alatt be fog 
fejeztetni. Az épitési választmány tegnapelőtti ülésében az 
ez időszerinti épitésvezető, Ybl épitész, a lipótvárosi bazilika 

tervrajzait előterjesztő, melyeknek eredetijén az épület to-
vábbhaladása közben, egyes részletekben változtatott, mely 
változtatások által a templom külseje, különösen annak hom-
lokzata és eleje, tetemesen megszépül. A többi közt a kupola 
magasabb lesz, mint ahogy meghatároztatott, s ennek követ-
keztében sokkal tetszetősb arányokat fog mutatni. A hom-
lokzat egyszerű portáléja helyett perystil alkalmaztatik, 
mely kettős oszlopsorai közt mintegy 2000 embert lesz ké-
pes magába fogadni (P. H.) 

A magyar kir. egyetem jog- s államtudományi kará-
nak állapota az 1866/7 tanév nyári szakában: I. Beiktatott 
rendes joghallgató; a mult félévekből 987, újonnan beikta-
tott 34, rendkívüli joghallgató 10, összesen 1031 (90-nel 
kevesebb mint a téli félévben, s 39-el több mint a mult tan-
évi nyári szakban.) — Vallásukra nézve: rom. kath. 586, 
görög kath. 18, görög keleti 73, ágostai hitvallású 105, hel-
vét hitv. 133, unitárius 11, mózesvallásu 105, — Származá-
sukra nézve : magyarországi 951, erdélyi 60, horvát-tótor-
szági 10, határőrvidéki 5, a birodalom koronaországaiból 4, 
külföldi 1. — II. A tantárgyak száma 31, ezek közt 11 kőte-
lező; rendes tanpénzért előadatott 25, ingyen 6. Legnépe-
sebb leczkék voltak a jogtörténelmi 354, a romai jogi 334, 
a magyar magánjogi 312 hallgatóval. A hetenkinti órák 
száma 93. A bölcsészeti kar előadásait 321 jogász hallgatta. 
A leczkelátogatási elismerés egynek megtagadtatott, 24-nek 
pedig a jövőben tanúsítandó szorgalmuktól függővé tétetett. 
A téli félévben hasonló feltételtől függővé tett aláírás 109, 
joghallgató közül 68-nak utólag megengedtetett. — III. Ma-
gyarországi alapitványu ösztöndijas 87, erdélyi alapitványu 
6, közülök rendes alapitványu 49, rendkivüli 54. — IV. Az 
egész tanpénztől felmentetett 105, felétől, 106.—V. Távozási 
bizonyítvány kiadatott 16, végbizonyítvány (absolutorium) 
78. — VI. Jogtudori szigorlat volt 60, t. i. államtudományi 
szakokból 20, (ezek közöl visszautasittatott 2, felfüggesztetett 
6), jogtörténelmiekből 14, bíróságiakból 26. Pótszigorlat volt 
5 ; nyilvános tudori vitatkozás 24, felavattatás egyetemes 
jogtudorrá 17, polgárivá 7. VII. Jogtörténelmi államvizsgá-
lat volt 148, (kitüntetéssel minden vizsgálati tantárgyból 
11; mint még nem képesített visszautasittatott 13;) bíró-
sági 143 (kitüntetéssel minden vizsgálati tantárgyból 8 ; nem 
képesitett 10),) államtudományi 87 (visszautasittatott 13.) — 
VIII. Rendes tanár 8, a jogi karban előadásra jogosított más 
karbeli tanár 2, magántanár 5. 

Young Brougham, a mormonok feje, jun. 15-én egy 
éles szónoklatban kiközösítette a mormonok közösségéből 
Hyde Orsont, Lyman Amarat, és Pratt Orsont. Hyde a 12 
apostol elnöke volt, a többi kettő pedig apostoli tisztkedés-
ben állt a mormonoknál. Különben a savastói hivek között 
szakadásra mennek a dolgok, mert Schmitt József a több-
nejűség ellen harczo), Brougham pedig ezt a hivő község 
főfeladatának tekinti. A viszályok oly nagyra nőttek, hogy 
a schmittisták, átkot szórva a youngistákra, uj községet 
alapítanak egynejüség alapján. 

Megjelent, s akik 1 fttal előfizettek, vagy legalább 
megrendelést tettek, szétküldetett nt. Füssy Tamás ur által 
gyűjtött „Halotti beszédek." Amint a gyűjtő és kiadó meg-
jegyzi, e beszédek részint eredetiek, részint forditvák, s kü-
lönösen Haimbach „Schaubühne des Todes" és s„42 kurze 
Leichonreden" és beszédgyüjtemény bői. A kiadó ur ígéri, 
hogy ha ezen első füzet kedvező fogadtatásban részesül, jövő 
évre egy második füzetet fog sajtó alá bocsátani. — Ezen 
füzetben 64 halotti beszéd van, majdnem minden kor, minden 
állapot, halál-nemben, végül 7 átalános halotti beszéd, bár-
mily alkalomra. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pes ten 1867. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgéczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

TARTALOM: Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 

Havi szemle. 
fc-

Sietünk redimere tempus et horam, mielőtt ol-
vasóinktól búcsút vennénk, s kegyeikért, forró sziv-
ből, hálát rebegnénk. Sokszor fájlaltuk lapunk sziik 
körét, fájlaljuk leginkább most, mikor e szük tér 
is egy végső pontban készül összehúzódni. 

A sok beszéd hónapja volt ez; congressus Flo-
renezben, Lausanneban, Genfben, Mechelnben, In-
spruckban. A fejedelmek egymásutáni találkája 
után a népek congressusai következtek. Mit szóltak 
azok egymás között ? nem tudni ; mit szóltak ezek ? 
legalább részben igen is lehet tudni. Parisban a vi-
lági, Romában az egyházi, Genfben a forrada-
lom, az összeesküvés fejedelmei. Ha beszéddel vál-
tatnék meg a világ a nyomortól, lélekszakadtig bol-
dog lenne. De mik a tények? 

Italiában az egyházi javak elraboltattak, az el-
rablás épen Sziiz Mária mennybemenetelének ünne-
pén Íratott, alá a király által; talán jelvényül, hogy 
Szűz Mária pártfogása épen e napon szállt volna el 
az általa oly sok kegyelmekben részesített ős sa-
voyi háztól. 

Elég gyűlöletes a törvény mezébe burkolt 
nyilvános rablás, de mégis igen tanulságos. Az em-
beri társadalom egyik eleme, a birtok, semmisittetik 
meg, úgyhogy amely birtok még fönmaradt, az csak 
időnek kérdése, a parlementi többség kegyelme. 
Megsemmisíttetett a birtok, hogy az egyház szivbe 
döfessék. Mondhatják ugyan, hiszen a birtok meg-
maradt, csak a birtokoló személy változott. Ezt az 
utczai rabló is mondhatja annak, akit kirabolt : 
pénzed, órád, aranyod nem semmisül meg, csak bir-
tokost cserél. A bírtok nem a birtokolt anyag, mert 
ez nem vész el, hanem a jog, mely hatalmat ad az 
anyaggal szabadon élni, rendelkezni, másnak teljes 

kizárásával. Ha majd Italiában a királyságot meg-
szüntetik, mondhatják szinte: a kormányzási hata-
lom meg nem szűnt, hanem csak személyt és külső 
alakot cserélt. Vagy ha a gazdagokat kifosztják, 
akkor is mondhatják, hiszen a föld, a pénz megma-
rad, mi csak békés liquidatiót teszünk a múltra, ugy 
is mi hordtuk össze a köveket e nagy kincshalmazra. 

Ez tanulság lehet a királyokra, és minden bir-
tokosokra. 

De más tanulság is rejlik a gyűlöletes tényben, 
mely üdvösebb lehet. 

Kicsinyen kezdik, mint a tolvaj, és nagyon 
végzik, — félve nyúlnak hozzá, szemtelen erőszak-
kal folytatják. 

Először a szerzeteseket fosztogatják, tiszteletet 
esküdve, magasztalásokat pazarolva a világi pap-
ságra. Miért? Hogy a papság ne ellenzze a szerze-
tesek kifosztását, sőt a liberálisok a papság között 
kiálthassák : ,ha a szerzetesek kifosztását ellenezzük, 
a liberálisok haragját magunk ellen kihivjuk ; ha 
pedig helyeseljük, az elvközösség által a liberáliso-
kat nemcsak megkérleljük, hogy tovább ne menje-
nek, hanem meg iö nyerjük. Álljunk liozzájok, ne 
reagáljunk, az alakulások haladását ne akadályoz-
zuk, menjünk, kapjuk fel zászlójukat, s velünk lesz-
nek, úszunk a folyóval, nehogy az áramlás elbont-
son, eltemessen.' 

Jó szándékuk lehet ezeknek, de az ösvény te-
kervényes, a véglet mindig siralmas csalódás. 

Vannak korszakok, midőn meggyilkolnak, ha 
mered a hályogot a szemekről lerántani, s azok ver-
nek le, akiknek megmentésére siettél, kikért életet, 
nevet, földi jóllétet áldoztál. 

Hallgat a liberális pap, ha mégis nem áll a 
kolostorok kifosztói közé, gondolván ketté szakitotta 
a fonalat, a gombolyag megmarad. A liberális fosz-
togató dicséreteket önt a hallgató liberális papra, 
kiáltván : ,ez az, aki a kor intéseit megérti, aki kor-
szerű tettekre buzdit, ilyen pap kell nekünk.' 

A szerzetesek közöl először a jezsuitákat foszt-
ják ki, mert gyűlöletesek, azután a contemplativ s 
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kolduló szerzeteseket, mert a nép terhei : nehogy pe-
dig az élők elrablott javaikat vi sszaköveteljék, ne-
hogy a kirablott az ő nyomorával élő feddés le-
gyen reájok, elfojtják, megölik a szerzetes rendeket. 
Az utczai rabló is ugy tesz, elrabolja a kincseket, s 
nehogy vádoltathassék, megöli a birtokost. Hogy ezt 
parlement teszi, hogy ezt 300-400 ember megsza-
vazza, kik képviselőknek neveztetnek, a dolog ter-
mészetén nem változtat, inert a természeti jog ellen 
mely a birtokot védi, és az Isten hivatása ellen, mely 
a szerzetes rendekben a tökéletes ker. életet javasol ja, 
semmi képviselet sem lehetséges. 

A liberális pap még itt is feltalálja magát, s az 
egyház javáról erősen szónokol. .Adjuk fel a jezsui-
tákat, mentsük meg a többit, féljünk reactionkkal 
mert az áramlás elborit, eltemet;' ez az utilitási, az 
alkalmazkodási szava. Mikor a többi szerzetesren-
dekre jön a sor, kiáltja: ,sajnálhatjuk, de ne szakad-
junk el a haladástól, adjuk fel a szerzeteseket, ment-
sük meg magunkat, az ellenállás azonnal a gyűlölet 
örvényébe sodorna mindnyájunkat, a kor fejlődő 
szükségei minket is korszerű tettekre buzdítanak, 
ki állhat ma a haladás áramlásának útjába'? Jó 
szándéka lehet, de feltevései hiúk. csalódás a ju-
talma. 

Ily szavakra van is alkalom ; a fosztogató libe-
rálisok kiáltani szokták, mikint a liussita lapok mult 
őszön Prágában : ,tisztelet a világi papságnak, de a 
reactionarius jezsuitákat nem tűr jük; tisztelet az 
egyháznak, de szerzetesrendek nélkül ellehet.' A si-
mulás, az alkalmazkodás tehát igen sokat igér. 

Mintha nem az mondta volna-e : „vade et vende 
omnia, et veni. et sequere me." aki mondta : „euntes 
in mundum universum annunciate evangelium omni 
creaturae." Az nyitott pályát a szerzetes fogadal-
makra, aki a papi életre ; az dicsérte a szerzetes ren-
det, aki a papi működést, mindkettő ugyanattól 
várja jutalmát is; ha az egyik nem élhet, nem ma-
rad fön soká a másik sem. 

.A jezsuiták reactionariusok, a haladó korral ki 
nem egyeztethetők.' 

Szeretve a szabadságot, megvetve a mindig 
üres, mindig csaló szabadelvüséget, minden tisztelet 
mellett, melylyel a jezsuita rend iránt viseltetünk, 
mondhatjuk, hogy nincs szabadabb, nincs működőbb 
intézmény az egyházban, mint a jezsuiták. A leg-
szabadabb jogi tételek az ő Íróiknál találtatnak, 
úgyhogy a laxismus, és a királygyilkosság tana is, 
elég igazságtalanul, de mégis alkalomszerüleg nekik 
tulajdoníttatott. Még sem találnak kegyelmet a libe-

ralismus előtt, mert ez nem szabadságot, hanem 
függetlenséget akar az Isten törvényétől, s a meg-
váltási rendtől. A jezsuiták pedig amily türelmesek 
a lényegtelenekben, amily merészek az egyház által 
még meg nem határozott tantételekben, ép oly szi-
gorúak a lényegesekben, a ker. megváltási rendnek 
védelmében. Möhler, a „Symbolik" örök nevü irója. 
Maistre után irta, hogy nincs protestansabb intéz-
mény a katli. egyházban, semmint a jezsuita szerzet. 
A protestánsok tehát épen azt gyűlölik, ami a kath. 
egyházban leginkább hasonlít liozzájok : a sza-
badelvűek épen azt nem tűrhetik, ami legszabadabb 
az egyházban. Két dudás egy csárdában meg nem 
fér. Ha a szabadelvüségben a szabadság volna a fő-
czél, egyedül a jezsuita szerzetet üdvözölné a kath. 
egyházban, mint legközelebbi rokonát; de félnek, 
nehogy az igaz szabadságra kényszeríttessenek, ve-
télytársaikat, a jezsuitákat, legelőbb teszik el láb 
alól. Mikor két ellenkező tábor szemközt áll egy-
mással, az egész tábor arra tör, aki zászlóját akarja 
kiragadni. Mainap a liberális annyi, mint nem cle-
ricalis; különösnek látjuk, ha clericus akar nem 
clericalis lenni. A csábitások sikerében a jezsuiták 
volnának a legnagyobb akadály, mert ha van a sza-
badelvüségnek jó értelme, ezt a jezsuiták emelnék 
ki és érvényesítenék ; ők tehát a korszerű, a divó 
szabadelvüségnek legnagyobb ellenségeik, nekik 
kell a szabadelvüség uralkodásának első napjaiban 
feláldoztatniok. 

Mi mondanók: nincs katholikusabbakatli.egy-
házban mint a jezsuiták, s épen azért gyűlölteinek 
leginkább. A legnagyobb szabadság a legtökélete-
sebb engedelmesség mellett, — a legnagyobb figye-
lem az egyes tagok személyes sajátságai iránt a leg-
szigorúbb közös törvény mellett, — a legserényebb 
munkásság az öntökéletesitésrea legszélesebb mérv-
ben gyakorlott önfeláldozás mellett a működésben, 
épen ő nálok tűnik fel leginkább. 

A contemplativ szerzetek eltörültetnek, mert, 
mint mondatik, nem működnek. A jezsuiták, épen 
mivel igen működők, nem lelnek kegyelmet. Ellen-
mondás nem zavarja meg a szabadelvüséget soha. 

Végre gyűlöletes az egész szerzetes élet, mert 
a természetfölötti malasztok keresésében munkás 
élet ; a liberális eszmék között pedig első helyen áll, 
hogy nincs természetfölötti rend. 

Jön a sor a papságra. 
Valamint a szerzetesek között, ugy papság 

között is először megkülönböztetést tesznek. .Éljen 
a plébános, a nép pásztora, le a káptalanokkal, az 
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egyszerű javadalmakkal, szabályozni kell a püspökségi ja-
vadalmakat.' 

A liberális pap, annyi csalódás után, annyi pontról le-
szorítva, még kiálthatja : ,nem hallod, mily tisztelettel szól-
nak a nép pásztorairól ? Kapjuk fel a kor szükségeit, ne 
álljunk a haladás áramlásának ellene ; az alkalmazkodás 
mindent megment, az ellenállás, a reactio mindent elveszit.' 
Lehet-e már e ponton jó szándékkal takaródzani? Lábai 
alatt már ég a föld, s ö nem érzi még. 

Elvesznek a káptalanok, az egyszerű javadalmak, sza-
bályozás ürügye alatt kezelés alá vétetnek a püspökségi 
birtokok. 

Néhány év, s jön a véglet, elvétetnek minden javak, 
elvonatik az egyháztól, amit természeti jogon bir, nemcsak 
a birtok, hanem a birtokolhatási jog is. 

Az elrabolt javak ,egyházi pénztár' név alatt kezeltet-
hetnek ideig-óráig, az egyház megfosztva, a birtokkal a 
fosztogató törvényhozás rendelkezik. Mi könnyebb ilyenkor, 
mint a szineskedésnek véget vetni, s az egyházi javakat az 
állam tulajdonának nyilatkoztatni ? 

Aki az első lépést a fosztogatásban hallgatag helye-
selte, kényszerül a többi lépést is elfogadni. Amott letette a 
fegyvert, nincs hatalmában, hogy azt az utólsó lépésnél fel-
vegye. Felveheti bünbánatában, de nem élhet vele a nyilvá-
nos életben ; :neg akarta nyerni a liberális tábort, s csak ő 
volt és társai, aki megnyeretett ; szabadelviiséggel a szabad-
elvű tábort akarta átcsalni a kath. táborba, s csak a kath. 
tábort vitte át a szabadelvűek táborába, megzavarva ennek 
tiszta eszméit. Gondolta, hogy az áramlást a liberálisok által 
vájt mederből félrevezeti. Űzhette jó ideig bekendözött mes-
terségét, mig rajta kapatva a liberálisok táborából megkop-
pasztottan kidobatott, vagy pedig maga tovább is velők 
ment. Mintha a politikai és társadalmi átalakulás irányai 
jelenleg csak vékonyabb vagy vastagabb szög alatt térnének 
el a kath. társadalmi és politikai rendtől, és nem legtöbbek-
ben e diametro, mintha tehát csak az irányok szögeit vék-
nyabbá vagy vastagabbá kellene tenni, s megmentve volna 
minden. De nem kell-e föntartani, nem kell-e az elborittatás 
veszélyével is az áramlásnak egyenesen ellenállani, mikor a 
haladások iránya e diametro ellentétes ? A szentszék nyilat-
kozatai legalább eddig ezt bizonyították, ezt helyeselték, a 
mai civilitásról szóló allocutioban 1862-ben. Nem nyert sem-
mit tehát a liberális pap, vesztett mindent, mert elveit, a 
védelem lehetőségét is elvesztette, a destitutio után a resti-
tutionak minden utait elzárta, miután azokat, a végvesztés 
előtt, haladás czime alatt, reactionariusnak kárhoztatta. 

A szinlelés mesterségében a katholikus mindig a rövi-
debbet fogja húzni, mert, mint Dávidon Saulnak fegyver-
zete, nem szokása. 

Piemontban 1848. aug. 25-én kiűzték a jezsuitákat, 
voltak liberális papok, kik a püspökök tiltakozását ez ellen 
nem helyeselték, szükségfölötti ingerlésnek vallották. Mint-
ha, akik a jezsuitákat űzik, ennél többet nem is akarnának. 
Egyszerre mindent nem tehetni, a közönséget lassan kell 
szoktatni az erős adaghoz ; s ha halasztatik a végleges fej-
lődés, ezt nem a simulás, hanem az áramlásnak férfias fön-
tartása szülte, nem tarthatván fön egészen, legalább akadá-
lyozta, halasztotta, s ebben a restitutio, a réhabilitaiio mag-

vait jövőre megőrizte. Boritson el az áramlás, helyemen bo-
rit el, én maradok ; de aki úszni akar vele, hova ragadja el, 
hova dobja k i? ö maga sem tudja. Piemontban jött 1850. jun-
6-a, letiltatott a szerzetes-rendeknek ujonczokat felvenni. 
,Ne álljunk ellent, ez volt némelyek szava, mert ingerelni 
fogunk; fogadjuk el, később helyreüthetünk mindent, simul-
junk azalatt.' 

A liberalismus igen szemes, gondoskodik, hogy ne ál-
littassék vissza semmi, ami ledöntetett ; 1855. máj. 29-én el-
koboztattak az egyszerű javadalmak, elfojtattak a kolduló-
szerzetek, melyek nem tanitanak. Jött a nagyobb forradalom, 
mindaz, ami Piemontban történt, 1860. dec. 11-én Umbriára, 
Bolognára, 1861. jan. 3-án a Márkákra, február 17-én Ná-
polyra kiterjesztetett; 1861. dec. 22-én felhatalmaztatott hat 
évre a kormány, hogy elkobozhassa azon kolostorokat, me-
lyekre az államnak szüksége vagyon ; 1866 jul. 7-én a szer-
zetes rendeket lételökben elfojtották, vagyonukat „egyházi 
pénztár" név alatt elkobozták ; aug. 10-én a társaskáptala-
nokra mondták ki a halálos Ítéletet, 1867. aug. 15-én az 
egész egyházi vagyont elrabolták, s most potomáron 100 
helyett 48-ért prédálják, három milliárd értékű vagyonért, 
szerencsések, ha 400 milliót kapnak. Igy a rombolás müve 
kicsinyről nagyra, részekből az egészre. 

Az első lépés valóban csak első volt, s csudálkozhatni, 
hogy van, aki az első lépést egyetlennek tekinti, s benne az 
utóisót nem akarja látni. Durum est contra stimulum recal-
citrare, nem hiányzik soha az alkalom, mikor liberális elve-
ink megtagadásával lehet csak az igazságot, a jogot védel-
mezni, ami vajmi nehéz. 

Tekints szét jó papság, quaerunt testimonia contra te, 
et non consentiunt. Hasztalan alkalmazkodol, hasztalan libe-
raliskodol, mert e szokatlan mestefségedben mindig ludasnak 
tartatok A te hivatásod : „est est, non, non, quod autem am-
plius est, a malo est." 

Az iskolák, a tanintézetek nem felelnek meg a szük-
ségnek, vádat emelnek ellened. A felsőbb iskolákat te állí-
tottad fel, a felállításban majdnem egyedül izadtál, áldoztál í 
más kormányozta roszul, senki sem vetélkedett veled az ál-
dozatokban, mindent tettél, amit tehettél, alig is van más, 
semmint amit te alapitottál ; kötözik kezeidet, hogy annyit 
se tehess, zaklatnak, hogy ilyenekhez kedved se legyen; 
alapitványaidért, áldozataidért te iszod meg az elégtelenség, 
a rosz kormányzás levét. „Principes persecuti sunt me 
gratis." 

Kevés a népiskola, de ami van, a te müved, mert alig 
követett téged ez ösvényen valaki, habár vágyod volt az 
egész világot iskoláidba terelni, oktatni, nevelni, örülvén, ha 
oktathattál. Mig te a néptanodában, mások a vadászatban 
fáradoztak, mig te néptanodára pénzt gyűjtöttél, mások kül-
földön a pénzt költötték ; mégis ezek leginkább, akik fele-
letre hívnak, miért nincs annyi népiskola, mennyi kellene ? 
A minister ur bevallja, hogy az egész ország pénze is kevés 
a népnevelési szükségek fedezésére ; találkoznak mégis, 
akik megfeddnek, hogy a te javaid, az ország egyik része, 
nem elégségesek arra. Téged vádolni kell, quaerunt testimo-
nia. Aki népiskolát emelt, az nem vádol, mert tudja, hogy 
csak téged követett ; de aki nem tett semmit, az vádol, fe-
ledve, hogy épen azért nem tehettél mindent, mert ő nein 
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segitett. Dissipiunt reges, plectuntur Achivi. Lekötöztek ke-
zeidet, vádolnak, hogy az egeket nem húzod le a földre ; 
bekóba verik lábaidat, s vádolnak, hogy a világ minden tá-
jairól nem hurczoltad össze a kincseket, s nem öntötted lá-
baikhoz. Fegyelmetlen a nép, oktalan, műveletlen ; te oktat-
tad, te hivtad, te nemes engedelmességre nevelted ; de azok 
bujtogatták a népet, hogy ne hallgasson reád, hogyr kerüljön, 
hogy fusson tőled, akik vádolnak. Adtál, adományoztál, 
minden közszükségre, minden közhasznú felhívásra teli kéz-
zel siettél ; kevésből többet tettél, mintsem mások sokból ; 
vádolnak mégis, minek van neked még pénzed és vagyonod, 
mikor nekik már nincsen ? 

Odio habuerunt me gratis, rajtad is teljesedik. „Qui 
nihil legibus debeat, et graviora latronum sustinere cogatur 
supplicia ; qui loquitur juste, et non audiatur, qui loquitur 
plena salutis, et inpuguetur, ut possit dicere : cum loquebar 
illis, impugnabant me gratis. 

Papság ! te a tudományoknak élsz, te a tudományok 
rendje, testülete vagy az emberek között; amit tudnak, azt 
tetőled, a te iskoláidban, a te szerzetes-testvéreidtől, a te 
könyvtáraidból, a te könyveidből tanulták; te az ó világ 
tudományát, irodalmát megmentve, ezt az uj kornak birto" 
kába átszállítottad, s miután egész életedet, a keresztény 
társadalomban majdnem kétezer évet tudományokra felál-
doztad, s nem maradsz el, nem is akarsz, nem is fogsz elma-
radni a tudományosság első soraiból, mert a tudománynak 
minden ágaiban, a felfedezések minden nemeiben a te fiaid 
törnek legelőre, senkitől el nem maradva, legtöbbeket meg-
haladva; te neked mégis a setétség ápolójának kell marad-
nod, mert nem engeded az emberi elmét a tévelyekben el-
veszni, a kétkedésben egészen alásülyedni, minden torzötle-
tekben elbutulni. Te tudod, mi az igazság, elfordulnak tőled, 
hogy ne hallják, ellopják tőled az elméket, melyek meghall-
gatnának ; mégis felvilágosítási törekvéseidben neked kell 
setétnek lenni, s nekik, kik a világosságot gyűlölik, kell a 
világosság terjesztői gyanánt tekintetniök. Te szűz köteléket 
akarsz az igazság és az elme közt föntartani, hogy szent 
házasságot köthess a kettő között : ők kéjhölgykereskedést 
nyitnak a tudományok csarnokában, hogy házasságtörő vi-
szonynál mást az elme és az igazság között ne ismerhesse-
nek. Mikor a népet elbutitották, erkölcstelenségre vezették, 
ezt neked tudják be bünül, mialatt ami bünszenny rajtad 
van, abban téged is ők rontottak meg. „Gratis persecutionem 
patitur, qui impugnatur sine crimine; impugnatur ut noxius, 
cum sit in tali confessione laudabilis ; impugnatur quasi ve-
neficus, qui in nomine Domini gloriatur." 

Papság ! te a tudományt gyűlölöd, mert az egyeteme-
ket te teremtetted, pápáid áldották meg, s a tanuló polgáro-
kat szabadalmakkal felruházták ; te adtál kedvet a kuta-
tásra, a tudományos vitákra, a könyvirásra, mikor még ilye-
nekre senkinek sem volt kedve ; hitterjesztőid a föld-, a 
népismét teremtették, a csillagászatot, a lég, a melegség, a 
delejesség, a Flora, a Fauna tárházát gazdagították ; nincs 
könyvtár, nincs muzeum, melyben nagyrészt, ha nem egész-
ben, a te gyűjteményeid nem bámultatnának, nincs képtár, 
melyben szent képeid nem csudáltatnának ; a költészet, az 
épitészet, a zene világában majdnem egyedül te birtokolsz, 
amivel mások dicsekednek, járd be Európát, rajta kapod 

őket, mind tőled rabolták; tanitod a tudósokat, oktatod a 
tudatlanokat, tanszékeidhez mindenkit meghívsz, nyolcz 
éves tanonczaid az egyszerű faluban világosabb, tökélete-
sabb fogalommal birnak az Istenről, a világról, az ember 
rendeltetéséről, mintsem Plato, Socrates, Aristoteles; kiská-
téd első nyolcz lapján több bölcseimi kincs kinálkozik, mint-
sem a pogány bölcsek minden könyveiből összesen ; ebben 
te a műveltség alapjaid őrzöd, hogy hittanulmányaidban, 
tudós tagjaid müveiben, a tudományos haladásban az egész 
világgal versenyt fuss. — Mindezt te tetted, tovább is tenni 
akarod; mégis te neked kell a tudomány ellenségének, a 
setétség barátjának lenni. Különös ellensége vagy te a tu-
dománynak, mikor nélküled tudomány sem volna ; különös 
barátja a setétségnek, mikor nélküled ma is setétség tartaná 
fogva az elméket. 

Papság ! te a tunyaság, a henye élet barátja is vagy, 
mert szerzeteseid vannak. Igen ! a tunyaságot a bét főbű-
nök közé soroltad, mikor a pogány világban ma is szégyen 
a munka, dicsőség a henye élet ; apostolod mondta : ,aki 
nem dolgozik, ne egyék,' szerzeteseidben a földmivelöi, 
kéziparos munkát tiszteletre, becsületre emelted ; szerzetes 
rendeidnek egyike, a trappista, fogadást tesz, hogy nem 
eszik mást, hanemha amit kézi munkájával a földből maga 
termeszt; te szülted a munkás, az iparos Európát, hogy 
iparával, szellemi hatalmával a többi négy világrészen 
uralkodjék ; gazdászatban első vagy, tenyésztésben az első 
jutalmakat nyered el a kiállításokon ; mégis neked a tu-
nyának, henyének kell lenned, — miért? mert nem vagy 
kereskedő, nem vagy bankár, — sőt vagy, de olyan, aki 
a szegényeket felkeresi, akinek kezében a szegényekre 
szánt fillérek milliókra gyűlnek, de amint gyűlnek, azon-
nal kiadod. Ők bankároskodnak, hogy kizsákmányolják 
az egész világot, — te, hogy gazdagitsad azt ; ők nye-
részkednek, hogy a nyert pénzt halomra rakják, te, hogy a 
szűkölködők közt kioszszad, kik között a haza, melynek 
fia vagy, mindig az első. A gépek bejöttek, a kézi munkát 
pótolják, közel van, hogy a kézi munka ismét szégyenné 
váljék, a gép-őr pedig minden gondolkodást a gépre bizzon : 
te vagy hivatva, hogy a gép csörögései, a kerekek olajos 
bűzei közt a munkás barommá ne butuljon el ; mégis te vagy 
a tunyaság barátja. 

Garibaldi ezekről vádól. Beszélő barom vádolhat csak 
ezekről. De neked középkorod is volt. Igen,mikor a barbár vi-
lágot a butaságból a műveltség országába vezetted ; ez kö-
zépkor volt, mert a butaság, melyet a pogány világtól örök-
ségül kaptál, és a műveltség közé esett, melyet létrehoztál. 
Azonban ekkor verte vissza Martell Károly a saraczénokat, 
okkor szervezte Nagy-Károly Európát, megirta a ,Capitula-
ria' könyvet, az első törvény-codexet ; a rabszolgaság meg-
szűnt, a cathedralisok emelkedtek, a világ körülhajózása 
megkísértetett, Amerika felfedeztetett, az izlam Ázsiába ve-
retett vissza, az európai nemzetek emelkedtek, a nemzet-
közi jog megalapittatott, úgyhogy épen a szentszék volt? 

moly a követségi állomásokat behozta, s már 1303-ik évben 
De Plessis lovagot, s Nogaret Vilmost, franczia követeket 
fogadta;*) voltak férfiaid mind Bemard, Albert, Hales, Ta-

*) Chronologie ministerielle, publiée dans l'Annuaire de la société 
de l'histoire de la France. 
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más, Bonaventura, Columbus ; volt középkorod, a mainak 
kezdete; vádolnak, hogy csudákat téve, a mai kort miért 
nem hoztad már akkor ; te az ö őseik érzéketlenségével küz-
döttél, kiknél az irás, az olvasás oly tiszteletben állott, mint 
nálunk 1820 körül a szinészet és ujságirás; mégis a te kö-
zépkorodnak setétnek kell lenni. 

Az erények legnehezebbikét, legsanyarubbikát, de leg-
legszebbikét, a szüzességet, inaudito prius exemplo, művel-
ted, magadon s szerzeteseidben megalapítottad ; vádolnak, 
minek kerestél ebben tökéletességet ? Nem akartad, hogy 
oly tekintélylyel birj, mint az anglikán, vagy mint a muszka 
pópa ; szüzességedben a civilisatori erőnek titkát birtad, nem 
akarván kettőnek, négynek testi atyja lenni, lettél az egész 
községnek lelki atyja, szüzességedben oly hatalmat birtál, 
mely előtt a barbár is meghódolt. Szüzességed adja meg ne-
ked a hóditó erőt, s annyit hóditsz, mennyire meg vannak 
az emberek szüzességedről győződve. Ok haragszanak emiatt 
reád, megvetik a szüzességet, feleséget tukmálnak nyakadra 
s ha elestél,csak törekvéseik hatása által győzettél le; — fojt-
ják a szerzeteseket, szaporítják, védelmezik a kéjhölgyeket; 
kiürítik a kolostorokat, benépesítik, tömik a tömlöczöket; el-
tűnik a szüzesség, megszűnik vele a szűz mátka, a gyü-
mölcsteljes és szerető anya. Tisztelve volt a szüzesség, bevá-
ratott a törvényes anyaság, feláldozással fogadtatott az anya-
ság terhe is. Megvettetik a szüzesség, futnak az anyaság 
elébe, megelőzik a törvényest, kerülik az anyai terheket. A 
szüzesség a becsületes anyaság dajkája, védve, biztositója. 
Te az önkénytes, az örökös szüzességet felállítottad, hogy a 
kényszeritett, az ideiglenes szüzességet korlátok között tar-
tsad ; tiszteletet szereztél a szüzességnek, szűz maradt, söt 
könnyen szűz maradt a házi leány, hü maradt a feleség, 
szaporodtak a családok, szűz maradt az özvegy : ők a szü-
zesség tiszteletét lerombolták, ritkul a szűz mátka, ritkul 
a hü feleség, ritkul a becsületes özvegy, feldulatnak a csa-
ládok, s mikor ezt tették, dicsekedtek, hogy ellened az er-
kölcsi rendet helyre állították. 

Papság ! te a vádtól soha nem menekülsz, neked, mint 
a Megváltónak, vádoltatnod kell, mikor a vádakat kerül-
ted, hivatásodat elárultad, az árulók sorsát fejedre felhív-
tad. — Válaszsz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM, sept. 25-én. A szent-László-társulat 

először tartá a vidéken évi nagygyűlését. Hogy épen legelő-
ször Esztergom választatott gyűlési helyül, ezt az érseki pri-
mási széknek méltósága megfejti. 

A nagygyűlés, ha nem is mondható dúsnak valami 
gyakorlati sikerben, de alkalmatosnak, hogy a gyakorlati 
sikerekre előkészítsen, mert dús volt a kath. igazságok hir-
detésébén, bevallásában, dús a lelkesedésben, dús a lelki épü-
lésben. Kezdetnek nemcsak elegendő, hanem igen vigasz-
taló is. 

Már itt is bebizonyult, amit ft. Kubinszky Mihály ka-
locsai kanonok, most középponti papneveidei igazgató ur, s 
vele együtt többen jósoltak, midőn két év előtt a kanonok 
ur a szent-István-, és szent-László-társulati nagygyűléseket 
a vidéken, különösen püspöki székhelyű városokban tartan-
dóknak javasolta. A részvét a vidéken felébresztetik, a buz-

góság emelkedik, több tag gyűl össze, a nép, mely minden-
nek tanuja, épül, buzdul. 

Esztergomba 240-en fölül jöttünk össze a vidékről, a 
székhelyi tagokkal 300-nál többen voltunk. — Epen ezen 
napon, ezen időben közeledett Garibaldi Romához az ő cso-
portjaival. Nem tudunk Pesten nagygyűlést,mely ben száz tag 
vett volna részt, volt pedig, melyben alig 20 vidéki tag volt 
jelen. Ez tehát nagy haladás, nagy nyeremény. Lehet, hogy 
most először a herczegprimásnak neve, magas személyisége 
is indíthatott néhányat, hogy Esztergomba zarándokoljon, 
mert országunk főpapját, nevével telve levén az ország, va-
lamint szeretettel tisztelettel iránta, s reá szegzett remények-
kel telve vannak minden becsületes szivek, mindenki látni, 
ismerni kivánja ; de mégis átalában ügybuzgóság volt az, 
mely mindenkit Esztergomba vezetett, aki ez alkalommal 
ottan volt. Biztosok is vagyunk, hogy Győrött jövő évre, 
hova a nagygyűlés September havára kitüzetett, még többen 
fognak megjelenni, sőt majdnem biztosak vagyunk, hogy 
akkorára a kath. rendek is megalakulván, világi jelesbjeink 
tömegesen veendnek benne részt, s az elkerülhetlen szakülé-
sek, melyek nélkül soha gyakorlati sikert nem fogunk el-
érni, behozatnak. Szép ugyanis a lelkes szónoklat, sok jó ol-
dala van ; de utoljára, ha nem alkalmazzuk egyes cseleke-
detekre, ha a szép s vigasztaló buzdítást azonnal kitűzött 
gyakorlati útra át nem viszszük, nem foganatosítjuk, csak 
annyit jelent, mintha valaki kiáltozná : „ero sanctus, ero 
sanctus," de gyakorlati tényekről, melyben föltett szándé-
kát valósítaná, gondoskodni nem akarna. Nincs gyűlölete-
sebb, fonákabb dolog a keresztény élettanban, mint a propo-
sita generalia ; ez ellen óv minden tapasztalt lelki vezér, 
mert öncsalódásokká válnak : oly öncsalódásokká válhat-
nak a nagygyűlések, hacsak szakülésekkel nincsenek egy-
bekötve. Talán a két jeles társulat épen azért mutat fel oly 
kevés gyakorlati sikert, mert buzdítás van elég, de nincs ki-
tűzve azon sokféle egyes cselekedet, melyre buzduljunk. A 
társulatnak, mikint mi gondoljuk, abban van a lényege, 
hogy sokaknak elméjét egy elvben, egy gondolatban, sokak-
nak akaratját egy irányban, egy cselekedetre egyesítse, 
megállapítsa. Eddig pedig minden csak átalános volt, s min-
denkinek szabadon hagyatott a nagygyűlésből, hogyan al-
kalmazza mindazt, amit hallott, a gyakorlati téren. 

Tisztelnünk kell mindazon indokokat, melyek a szent-
László-társulat igazgatóságát arra birták, hogy szakülésekbe 
ne kezdjen ; de mégis ki kell mondanunk szerény vélemé-
nyünket, óhajunkat, miszerint jövőre elkerülhetlenül szakü-
lések hozassanak be. A társulat nem szónoki iskola, hanem 
a működésnek mezeje; kevés a szóból, sok legyen a csele-
kedetből, máskint nem boldogulunk. Mechlinben, Inspruck-
ban, Aldorfban a nyilvános ülések, melyek szónoklatokkal 
telvék, másodrendű jelentőségűek, sőt nem hiányzottak a 
belga társulatnál erős javaslatok, hogy szónoklatokkal egé-
szen hagyjanak fel, s a közös nyilványos ülések a szakülési 
munkák bemutatásából álljanak. 

Mindazonáltal az esztergomi nagygyűlés, ha nem is volt 
dús gyakorlati sikerű, dús volt az előkészületben, a gyakor-
lati sikerben dús gyűlésekre jövőben. 

Két nap, két ülés volt kitűzve a munkára, sept. 24-én 
és 25-én délelőtt. 



— « 232 -• 

Hétfőn, a megérkezés napjának estveli orái kölcsönös 
megismerkedésre voltak forditva a papnevelde nagyteremé-
ben. Egy gondolat, egy vágy hozott össze mindnyájunkat, 
az ismeretség nem annyira kezdődött, mint inkább a viszont-
látás örömeiben folyt le. 

Másnap nyolcz órakor a basilikában gyűltünk össze, 
hol a herczegprimás a társulat élö tagjaiért teljes egyházi 
diszszolgálat mellett nagymisét mondott. A karnagy az ő 
beiktatási misedallamát másodszor hallatta. 

Azonnal a papneveidei épület nagytermébe vonultunk, 
hol helyt foglalván, mélt. Huszár Ferencz társulati alelnök 
ur küldöttséget nevezett ki, mely a társulat főméit, védnö-
két és elnökét a gyűlésbe meghivja. 

Az elnöki széket elfoglalván a primás, azon megnyitó 
beszédet mondá, mely a társulat történetében mindenkorra 
nevezetes lesz. Nagy igazságokat hirdetett a beszéd, egyház-
állami teendőinkben irányt szabott, czélt tűzött ki, buzdított, 
lelkesedésre gyullasztott. Az eszmék magassága, gazdag-
sága, az irály keresetlen szépsége, a gondolatok u j meg uj 
villámai, hozzá a fértias határozottság, a hangnyomat, mely-
nek titkát ő herczegsége olyannyira bírja, az egész tömeget 
nemcsak lebilincselte, hanem inkább a tini szeretetben el-
nyomta, rabbá tette. 

Csak olvasva is, hat e primási allocutio,— m int hathatott, 
midőn a sajtó által világba küldött holt betűk az ajkon eleve-
nek voltak ? E beszéd maga, már elég érdem a társulatra, 
mert az egész hazai, egyházi ügyeinkre üdvösen fog kihatni ; 
e beszéd maga elég dij, elég jutalom volt az uti fáradságért. 

A primási megnyitó beszéd után a keblek a behatás 
terhe, a megindulás, a meghatottság, az elragadtatás fáradal-
mai után pihenésre vágytak. 

Szólt azután a társulati elnök ur, mélt. Peitler Antal 
váczi püspök, előadván a társulat történetét, s jelen állását. 

A primás ő herczegsége a szentatya brevéjét felolvas-
tatta, melyben pápai áldás küldetik a társulatnak, sz. Péter 
centenáriuma alkalmával a fiúi hódolat, és az egyház nagy 
szükségei között gyengéd gondoskodás jeleül felküldött 5000 
frank péterfillért. 

A pápai breve felállva hallgattatott ; s ugyanő her-
czegsége inditványára a szentatyához hódoló fölirat hatá-
roztatott. 

A titkár felolvasta az évi jelentést. — Epen ez óra táj-
ban állták útját Garibaldinak a forradalmi olasz király had-
csapatjai, „non feries" felszólítással. 

Ezután ft. Ipolyi Arnold apát s egri kanonok ur elő-
adást tartott a művészetről, s javaslatot, mint lehetne nem-
csak a régi egyházi műkincseket megmenteni, hanem jelen-
leg is a művészet igényeinek eleget tenni. 

Az előadás oktatott, kedvesen mulattatott, begyőzött, 
— bizonyságot adván, hogy a kanonok és apátur valósággal 
az egyházi művészetnek tudós felkent je, lelke buzog, lángol 
érette, történetét, tulajdonságait ismeri, s tárgyának máso-
kat is megnyerni törekszik ; őt kezdettől végig, másfél óra 
hosszant, feszült figyelem kisérte. 

A pénztárnoki rövid kimutatást követte nm. gróf Czi-
ráky János urnák felszólalása a világi tagokhoz, a meggyő-
ződés egész hatalmával, a szeretet egész varázsával, a 
ker. buzgalom egész erejével kérvén, buzditván őket, a mai 

időkben a legnagyobb kötelességet szívökre kötvén : 1) non 
erubescere evangelium, nem szégyelni a világban sehol, hogy 
katholikusok vagyunk, letevén az álszemérmet, a helytelen 
félelmet, bevallani a hitet, védeni a hitnek becsületét, érde-
keit a külső világ minden körében ; 2) aki pedig közölünk 
meggyaláztatnék azért, mert kath. hitét bevallotta, szerinte 
cselekedett, annak előre is biztositsuk tiszteletünket, min-
den rokonszenvünket, s üdvözöljük mint olyan testvérünket, 
aki érettünk szenvedett. 

Némely inditványok is hozattak fel, miképen lehessen a 
társulati tagokat a társulatban megtartani, ujabb tagokat 
pedig a szent czélra megnyerni ? Az inditványok a vizsgáló 
bizottmányhoz tétettek át. 

Midőn a mold va-oláhországi magyar rokonaink segé-
lyezéséről volt szó, ő herczegsége megemlité, hogy már a 
boldogult Kopácsy József primás által sok gond fordíttatott 
e czélra, történt is sok e részben, csakhogy siker nélkül. Az 
ide behozott, és tanitónak vagy papnak felnevelt ifjak nem 
akartak többé övéikhez visszatérni ; innen senki sem akart 
oda hitküldérnek menni, kényszeriteni pedig senkit sem 
lehet, nem is tanácsos ; amely szerzetes rend köteleztetett 
arra, hogy a csángói magyarokhoz hat szerzetes tagot adjon, 
ez czélhoz nem vezetett; hogy azon 30 — 40,000 magyar ka-
tholikus az erdélyi püspöki megyéhez csatoltassék, e kísérle-
tet a muszka kormány máig megakadályozta, most pedig 
annál kevésbbé engedné meg; miképen lehet tehát segíteni 
azon, hogy a moldvai magyaroknak magyar plébánosuk 
legyen ? Csak a szentatya által, akihez ö herczegsége ez 
ügyben fordulni fog, mert a szentatya küld hozzájok papot, 
miután egy püspöki megyéhez sem tartoznak, a szentatya 
pedig küld olyant, amilyen van, t. i. olaszt ; ez az oláh nyel-
vet könnyű szerrel megtanulván, mert az olaszhoz testvér-
nyelv, oláh nyelven hirdeti nekik az Isten igéjét; hitök 
mentve van, de nemzetiségök legnagyobb veszélyben. 

Ezeknek segítségére sietni tehát, mikint főt. Kubinszky 
mondá, nem irgalom, hanem nemzeti kötelesség, a nemzeti-
ség iránti igazság. 

Az első, délutáni két óráig tartó ülést tek. Mayer Ká-
roly ügyvéd ur zárta be az ő jeles, s lángoló kebellel előa-
dott, a legszebb eszmékkel gazdag beszédével a ker. szere-
tetről, s ennek müveiről. 

Délután a székesegyházi becsesb régiségek és kincsek 
a t. vendégek előtt közszemlére a bazilikában ki voltak 
téve. 

Este szavalati dalestély a primási kert üvegházában, 
melyen a város egész műveltebb osztálya megjelenhetett. Az; 
estét tűzi játék a Duna közepén, s égiháború zárta be, a vi-
har elől ki-ki 8 óra után haza sietett. Epen ez órában vite-
tett G—i Alessandriába, mint fogoly, mert a törvénynek 
engedelmeskedni nem akart, melyet a király G —i elé tar-
tott. Esztergom gondviselésszerüen kivilágított, énekelt, 
mulatozott a parton épen ezen estén, mert azon pillanatban 
lett fogoly az ö, cseppel sem jobb czinkosainak hatalmában 
G—i. Az isteni gondviselés őrködik fölöttünk, mi nem hasz-
talan kiáltottunk reggel: mane nobiscum Domine! continua 
me in hac hora ! Ad glorianrnominis tui. Arcus fortium su-
peratus est, et infirmi accincti sunt robore . 

Másnap a herczeg-primás gyászmisét mondott a tár-
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sulat megholt tagjaiért, utána a zár-ülés, melyben a társulati 
tisztviselők újra közfelkiáltással hiva'alaikban három évre 
megerősíttettek : a számvizsgáló bizottmány kineveztetett; 
Mennyei József, képezdei tanár, előadást tartott a népneve -
lésről ; főt. Kubinszky Mihály kanonok s apát ur jelentést 
tett a mechlini és insprucki kath. gyűlésekről, hova saját 
buzgalmából indulva, a társulat által megbízatott, hogy 
azokon a társulatot képviselje. 

Ez is nagy hatást szült a hallgatóságban. 
Következett az elnöki zárszó, a lierczeg-primás áldása, 

s az ülés véget ért,a nagygyűlés bezáratottnak nyilváníttatott. 
A vendégek azonnal délután, és másnap oszoltak min-

den irányban. 
Az esztergomiak vendégszeretete nagy, szolgálatkész-

ségök lekötelező volt. A város este a dunai partot kivilágí-
totta, fent a vártetőn, a bazilika tövében „Üdvözlégy Mária," 
a Duna közepén pedig egy kereszt lángfényben ragyogott. 

A lierczeg-primás kegyességével mindenkit megelőzve, 
meghaladva, a városnak eme figyelmét, buzgóságát a nagy-
gyűlés iránt avval ismerte el, hogy a városi óvodára 1000, a 
legényegyletre pedig 200 ftot adományozott. 

A gond, a rendezés érdeme főt. Majer István kanonok 
uré, kinek ez alkalommal a társulat, és minden itt volt tag-
jai, azon feláldozásig vitt gondosságért, megelőző szolgálatért, 
szívességért, melylyel mindenkit fogadott, mindenkinek kí-
vánságát teljesité, hálával lekötelezettjei lettek. 

Az ország majdnem minden vidékei, s püspöki megyéi 
voltak képviselve. 

NÓGRÁDBÓL, sept. 27-én. Ugy látszik, hogy maga-
sabb körökben is elutasithatlanná vált az eszme, mely a 
sajtó utján több oldalról pendittetett meg t. i. a kath. egy-
ház politico-vallási ügyeinek (ha szabad ily kifejezéssel élni) 
a világi elemek közötti tágasabb, vagy ha jobban tetszik, li-
berálisabb kiosztása, s ezeknek a kor kívánalmai által sür-
getett beolvasztása. Igen helyesen. Ráfogás volt az mindig, 
hogy a kath. papság némi titokszerü egyedáruságot gyako-
rol saját ügyeinek kezelésében. Amely testület mindenét, 
önmagát is föláldozza embertársaiért, azt csakugyan nem le-
het egyedáruskodásról gyanusitani. Amely testület világra-
szóló jótéteményei által annyira közössé tette magát, hogy 
mint a nap világit és melegit : azt nem igen lehet kancsal 
szemekkel nézni. Hol van tehát a bökkenő ? 

A világi elemnek egyházi ügyeinkbe való lényegesebb 
avatkozása korszükség. Ismerjék az egyház világi fiai mind-
azt, ami annak körében történik. Vonassanak be az úgyne-
vezett ideiglenes érdekek bővebb és behatóbb tárgyalásaiba. 
Vegyenek részt az ezekre vonakozó időszaki tanácskozmá-
nyok és gyűlésekben. Egyesítsék a papsággal érzelmeiket 
és nézeteiket. íme ! itt a találkozási határpont. Óhajtják, és 
akarják-e ezt komolyan és szükséges föltételek, okszerű 
kikötések mellett a világiak ? Lássuk a dolgok mostani ál-
lását. 

Nincs kétség benne, söt büszke öntudattal valljuk 
meg, miszerint vannak tiszta, vallási gondolkozással biró, 
fönkeltlelkü érdemes világi katholikusok mindenütt ; de e 
gondolkozás, e jobb meggyőződés nem terjed ki azon gya-
korlati térre a közös jövő biztosításának érdekében, melyen 

a kölcsönös megállapodás sikeresithető volna. Mert ugy lát-
szik, a világ semmi föltételről, semmi záradékról nem akar 
tudni, azért ő maga nem is kopogtat a gondviselés ajtaján, 
hanem bevárja, mig az idő, mely mindent megemészt, fárad-
ság nélkül teszi le előtte a martalékot ; összetett karokkal 
akarja bevárni, mig a korszellem, mindenütt föl nem sza-
badítja ugy nevezett kiskorúságokból, az egyház gyámsága 
alól, s egy láthatatlan egyházban nem egyesíti az embere-
ket. Azért ki van kiáltva, hogy a közműveltség egyenes föl-
adata, megszüntetni minden vallási különbséget, anélkül 
azonban, hogy ezt tisztán az emberbaráti szeretetre kellene 
értenünk, mely midőn segiteni kell, nem osztályozza az em-
berekot. A közműveltség föladata eszerint nem ugy szünteti 
meg a vallási különbséget, hogy ebből, egy átalános, lelket-
len közönyösség áraszsza el a világot s tegye boldogtala-
nokká a népeket : hanem ugy, hogy az Isten ismeretére 
magasult emberi-nem a legtökéletesebb vallás karjaiban ke-
resse üdvét, azon vallás karjaiban, melynek első és utólsó 
fohásza az : hogy az ég és föld szakadatlan összeköttetésben 
maradjon a világ végéig s Jézus Krisztus uralkodjék a szi-
veken, aki saját életpéldájával tanitotta meg az egész vilá-
got azon igazságra : miszerint a kereszténység erkölcsi ha-
tása nemcsak egyes tagjainak megszentesitésére szorítkozik, 
hanem ezáltal az összes emberi-nem öntudatát teszi tisztává, 
melyből még azok is részt vesznek, kik talán közvetlen be-
folyását nem érzik. 

Már most az a kérdés : beavatkozhatik-e a világi elem 
föltétlenül az egyházi kormányzásba, vagy ennek egyes 
ágaiba ? E kérdésre nem-mel felelek. Kiköti az egyház ma-
gának mindenkor a közérzületet, a teljes rokonszenv, a hű-
ség a tiszta vallási meggyőződés, az ebből folyó kötelességek 
öutudatos ismeretét és páratlan készséget. Ha ezek elmarad-
nak : az en hominem Platonis ! — nem elég. 

Vagy nem kivánja-e meg a világon minden kormány 
tisztviselőitől, hogy az ő elveit vallják, s csak is az ő czéljaira 
közremunkáljanak? Leliet-e azonban ily elvközösséget ott 
remélni, hol a vallási kötelmek végkép elhanyagolva, Isten 
a családok életéből ki van tagadva s a kath. öntudatnak 
semmi jele? Nem irtózatos-e a bármikép értelmezett alkot-
mányra letett eskü, melynek az illetők élet- s halálra kö-
telező erőt nem tulajdonítanak, és nem akarják megengedni, 
hogy ezen eskü képezi minden egyes teendőink kiindulási 
pontját? Befogadna-e keblébe bármelyik világi kormány 
oly elemeket, melyekről nem volna eléggé megnyugtatva, 
hogy azok nem bontó, nem forradalmi elemek ? Epithető-e 
az egyház ily válságos időben a kiilszinre puszta szavak és 
formalitásokra, melyekről tudjuk, hogy a röpke korszellem-
hez alkalmazkodnak ? 

Legyen szabad az egyháznak saját, Istentől előjoggal 
fölruházott itélőtelietséget, mely eddig, vagy legalább azon 
korban, mig az emberek hittek az igazságnak, boldogító ha-
tást gyakorolt a világra, minden egyes esetben mérlegre vet-
nie. íme! a jelenkor világi frivol bölcsészete megingatá a 
vallási meggyőződések alapjait. Az emberi szellem meggon-
dolatlanul ragadtatott ki hitéből, mely századokik őrködött 
fölötte és nem tud mihez fogni, nem képes álláspontra ver-
gődni, mert a vallás távolléte végetlen űrt hagy az ember 
elméjében és szivében. Bocsánat ! de ki kell mondani idő előtt, 
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miszerint saját szemeinkkel fogjuk látni, ha beható vizsgá-
latra kerül a dolog : mily kevés egyházi szellem, mily kevés 
positiv hit, mily kevés önfeláldozási készség van a világi 
katholikusokban mai nap ! hogy a mély tudatlanságról ne is 
szóljak vallás-erkölcsi életkérdéseinket illetőleg. Látni fog-
juk a fejős tehén után szaladok hosszú csoportját ; de nem 
látjuk az önzetlenséget az ő fönségében, padig csak ez buz-
dithat kölcsönös bizalomra. 

Mutassák meg világi testvéreink az ő vallási benső 
világukat. Győzzék meg az anyaszentegyházat fiúi ragasz-
kodások őszinteségéről addig is, mig a közös kormány keze-
lésében tettleges részt nem vesznek. És ne kívánják addig 
a megerősítést, mig ennek kellő elfogadására képességöket 
be nem bizonyitják. Igaz, a kenetet, a kegyelmet az egyház-
tól nyerjük. De Jézus Krisztus maga kérdez : „mit akartok, 
hogy cselekedjem nektek?" Nem olvassuk a sz.-iratokban, 
hogy ő valakire ráerőszakolta volna segítő kegyelmeit, ne-
hogy a szabad akaratot akadályozza természetszerű fejlődé-
sében. „Quodcumque volueritis, petetis, et fiet vobis." Az 
úgynevezett világi elem még nem is nyilatkozott, ha csak a 
vallási és közoktatási ministeriumnak ide tartozó előterjesz-
téseit ilyenül nem veszszük. Hazafiúi buzgalmunk egész he-
vével üdvözöltük azon nagybecsű előterjesztéseket, de el is 
szomorodtunk azon, midőn maga a fentisztelt magas minis-
terium is nyiltan bevallja, hogy világi kath. köreinkben s 
családainkban mindinkább fogyatkozik az erkölcsi biztosí-
ték azon szellemi terhek elviselésére, melyeket az egyház 
hü fiaitól kiván isteni czéljainak bátor és önzetlen kivitelé-
ben. Mi lehet ennek az oka, ha nem a közös vallástalanság? 

Nem ugy volt ez hajdanában, mig a hivő ősök Isten 
ügyeiért valódi keresztény tűzzel lelkesedtek. Olvassuk az 
egyház történeteit, és nem igen találunk azon történelmi 
tény nyomára, miszerint az egyház szakadatlanul arra töre-
kedett, hogy mind a szellemi, mind az állam-mindenható-
ságát magához ragadja ! ? Nem inkább arról tanuskodnak-e 
a történet lapjai, hogy az egyházi hatóságnak folyvást a 
világi túlkapások s visszaélések ellen kellett összes erejével 
küzdenie, hogy függetlenségét annak rendje szerint bizto-
sítsa ? Vagy mit mutat a jelenkor ? mit mutatna egyebet, az 
egyház ellen inditott átalános kegyetlenség, elnyomás és 
hálátlanságnál ! Az egyház szervezetét iparkodnak elválasz-
tani a kath. religiotól. Ez az ö sorsa az emberek között. De 
akinek nem anyja az egyház, annak nem atyja az Isten. 

Azt mondják, hogy már a papság szelleme sem az 
többé, melylyel a szentek tudománya meghóditá a világot. 
Az ellenség nem szokott elmulasztani semmi alkalmat gyen-
gítésünkre. Elég legyen mondani, hogy a kath. papság ön-
feláldozó buzgalma hibái mellett is nagygyá nevelte az em-
beriséget, mert sohasem szűnt meg, küldetésének élni, soha-
sem tévesztette el irányát az Isten országa felé. 

Jertek közelebb, — igy szólhatunk világi testvéreink-
hez — jertek a szentélybe, egészen az oltárig, hogy saját 
szemeitekkel győződjetek meg a catholicismus örök ifjúsá-
gáról intézményei, s azon mindent megelevenítő szeretetben, 
melylyel Krisztus csudateljesen táplálja az övéit. 

Ha távol álltok, csak magatok vagytok okai a tájéko-

zatlanságnak, mely ignorantiátokat világszerte bélyegzi. A 
mi keblünk nem szűnt meg a közérdekért magasan, s a ve-
lünk éreztetett rokonszeretetért hálásan dobogni. Mi könye-
ziink, ninc3 már fegyverünk, ha sokan elhagyják az egyhá-
zat, melyen kivül nincs béke, nincs üdvösség. 

A romai kath. egyház mindjárt kezdetben eltörlötte a 
kemény theocraticus ősiségét, megszüntette a születési elő-
jogokat, törvénynyé alkotta a papi nötlenséget, hogy ezáltal 
a keleten nagyon elhatalmazott nepotismusnak nyakát szegje 
s magát az ezernyi és sokfélekép indokolható megtámadások 
ellen biztosítsa. Mit akart ezáltal elérni ? hogy világ végéig 
megtarthassa függetlenségét és szabadságát, melyet minde-
nütt és mindenkor legfőbb szellemi kincsnek tekint. 

Mindez nem akadályozhatja az egyházat külérdekei-
nek megosztásában. Mert minél többen működnek az erköl-
csi diadalok előkészítésén, annál határtalanabb az anya-
szentegyház öröme, annál nyilvánosabb dicsősége. 

ROMA, sept. 21. Tegnap, sept. 20-án a szentatya a 
vaticani palotában titkos consistoriumot tartott, melyben leg-
először is Di Pietro Camillus bibornok a s. Joannis ante por-
tám latinam bíbornoki czimröl albanoi püspöki, Milesi Jó-
zsef bibornok, s. Laurentius in Lucina czimre tétetett át. 

Ezután a szentatya allocutiot tartott, melyben kárhoz-
tatta az olaszországi egyházak javainak megrablását, sem-
misnek nyilatkoztatván ki a törvényhozási határozatot, mely 
által azok lefoglaltatása s eladatása elrendeltetik, ugyszinte 
az eladási és megvevési szerződéseket azokra vonatkozólag, 
megemlitvén s érvényeseknek mondván mindazon egyházi 
büntetéseket, melyekkel az egyház fosztogatói sújtatnak. 
Emiitette azután a rágalmakat, melyek „La cour de Rome 
et l'empereur Maximilien" czimíi könyvben előfordulnak, 
mintha a romai szentszéknek része volna a mexicoi szeren-
csétlen eseményekben, hivatkozván azon levélre, melyet 
Miksa császár queretaroi tömlöczböl jun. 18-ról irt a szent-
atyának, mely levél maga is elegendő a fönemlitett könyv 
állításainak czáfolatára. Altieri bibornok-püspök halálát is 
fájdalommal, de dicsérettel, megelégedéssel emiitette, dicsér-
vén az albanoi papságot, a pápai katonaságot, kik e csapás-
ban végső feláldozásig teljesítették kötelességeiket. Végre 
buzditotta a szentatya mindnyájokat imádságra, mint legha-
talmasabb fegyverre a szorongattatások idején. — Allocutio 
után a szentatya de Angolis Fülöp bibornokot, s fermoi ér-
seket camerlengonak nevezte ki. — Végre következő me-
gyék számára püspököket nevezett: albanoira di Pietro Ca-
milt, — burgosi érseki székre Gusto Anasztázt, salamancai 
püspököt, — guatamalai érseki székre Pinoly Aycinena Ber-
nardot nicaraguai püspököt, — trieri püspöki székre Eber-
hard Mátyást, ezelőtt paucadei püspököt a hitetlenek tájain, 

— gapi püspöki székre Guilbert Victor, valognesi plébánost, 
— jaroi, máskép szenterzsébeti püspöki székre, a Philippinei 
szigeteken, Cuartaro Marian szent Ferencz-rendü atyát, hit-
tudort, — a propaganda által tett kinevezést megerősítette : 
sandwichi székre Canadában Walsch Jánost ; a pallium a 
burgosi, guatemalai, quebeci érsekeknek kiadatni rendeltetett. 

A consistorium de Pietro bibornok-püspök esküjével be-
záratott. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pes ten 1867. K o c s i Sándor által (ÉrkBvy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósitás. 

Ilavi szemle. 
IL 

A salzburgi találkozást máig is homály fedi; a bécsi 
és párisi kormány a háború ellen mentegette magát, békés 
szándékáról esküt tett Europa előtt ; de a diplomaták azt 
szokták mondani, amire nem gondolnak, arról hallgatni, amit 
czélba vettek,—szavaik hitel nélkül maradnak.Bismark egye-
nesen szólt, hogy egységesítési törekvésében senki által sem 
engedi magát akadályoztatni. Amit tehát casusbelli-nek tar-
tanak, az megmaradt, sőt, a franczia u j találmányú gyilkos 
ágyuk ellenében, a porosz gyorspuskák élén előtérbe té-
tetett. 

Sokat, vagy jelentékeny valamit a salzburgi találko-
zásból nem várhatunk. Francziaország 16-ik századtól ellen-
sége volt Austriának, mert ez Németországban és az olasz 
félszigeten nagy befolyással birt. I. Napoléon azt tette Au-
striával, amit III. Napoléon, kizárta Austriát az olasz fél-
szigetről, és Németországból, s maga ült helyébe. Ami I. Na-
poléonnak nem sikerült, kevésbé akar sikerülni III. Napo-
léonnak, mert az olasz félszigeten a forradalom, Németor-
szágban a burkus helyezkedik be az uraságba, mindkettő 
veszélyesebb a francziák császárjára, semmint Austria. In 
caput cujusvis iniquitas ejus descendet. Ily viszonyok között 
az olasz félszigetről, és Németországból kizárt két hatalom, 
a franczia és az austriai, barátok lettek. 

Francziaország nagyhatalmi állása elveszett, hacsak a 
német ügyekre be nem folyik. Austria akadályozta ugyan a 
franczia befolyást, a burkus egészen kizárta azt. 

Azalatt a muszka keleten izgat, s a czár oly hangon 
beszél Livádiából a sultánhoz, mintha már Konstantinápoly-
ban állana ; a franczia és az austriai érdekek tehát mint ke-
leten, ugy Németországban is azonosak. 

De azért a szövetség Austria és III. Napoléon között 
nem valószínű, és ha megköttetett volna, félünk, mert aki 
csak III. Napoléonnal szövetséget kötött, mind pórúl járt, 
mind cserben hagyatott általa. A szentszék és Miksa pél-
dája intő esemény, s Austria is emlékezhetik Villafrancára 
és Zürichre. 

A kath. Austria és a franczia nemzet között a szövet-
ség mindig természetes dolog, a politikai ész követelése volt ; 
örülhetnénk, ha a szakadár muszka és az eretnek burkus 
ellenében két leghatalmasabb kath. ország szövetségbe ál-
lana ; de Austriából régen kiveszett már a kath. politikai 
ész, Francziaországban pedig a forradalom viszi a kormányt, 

a szövetségek Napoléonnal mindeddig rendesen csalattatás-
sal végződtek. Jobban szeretjük királyunkat, semmint ily 
sorstól nem tartanánk. 

Austriának az elhanyagolt, hogy ne mondjuk, az elá-
rult kath. eszmével, kath. hivatással kell szövetségbe lépni, 
s fel fog emelkedni. Németországban csak mint kath. érde-
kek védője birt befolyással ; elhanyagolták, elárulták kor-
mányférfiai a kath. érdekeket,épen mint Miksa császár a for-
radalmárok, a bécsi kormány a protestáns érdekek védelmé-
hez látott, elvesztette a német katholikusok, meg nem nyerte 
a német protestánsok rokonszenvét, valamint Miksa a forra-
dalmárok előtt Juarezzel, ugy Austria a német protestánsok-
nál a berlini udvarral nem vetélkedhetett, mert Miksának 
minden kedvezések daczára egy megbocsáthatlan bűne volt, 
hogy császár, Austriának a német protestánsok előtt egy 
bűne volt, hogy az uralkodó ház katholikus. Austriának Né-
metországban sőt Európában is, csak mint kath. hatalmas-
ságnak van helye, a gonoszságban, a kőmivesi istentelenség -
ben mások által már megelőztetett. 

Amire tehát Austria Németországban támaszkodhatott 
volna, azt elvetette magától, nem nyerhetvén meg soha, amit 
keresett, a protestánsok rokonszenvét ; nem csuda, ha egy 
lökésre minden németországi befolyásából kiesett,s a prot. éj-
szaki hatalom megállapittatott. 

Még saját határai között, mint kath. hatalmasság, meg-
szilárdulhatna, a külföld kath. rokonszenvének vonzó pon-
tul szolgálhatna; de előbb hitközönyös kormányának ma 
a sok veszteségek, a vérző megaláztatások után azon 
keserű gyümölcseit is szedi, hogy kath. hivatásának férfias 
felvételére majdnem képtelen, s Mühlfeld botrányos vallási 
törvényjavaslatait kényszerül törvényhozási asztalán látni ; 
melyeket ha el is fogad, a kőmives összeesküvés előtt mindig 
csak mint törött lábu fog feltűnni, aki az ép lábúak sebes fu-
tása után nyomorultan sántikál. Austriának a kőmives zene-
karban még a sánta dobos szerepe sem juthat ; eugét kiál-
tanak liberális hánykodásainak, mert ez a becsület-vesztés, 
a haldoklás vonaglásai, nem levén képes, mint elvhü férfi 
állni, roskadni sem, ha kell. 

A kath. hivatás elárulásával földig aláztatott, a kath. 
hivatás további tagadásával, a kath. érdekek további tapo-
sásával saját felbomlására siet. 

A porosz mint prot. hatalmasság áll, liberaliskodásai-
nak prot. küldetését fel nem áldozza, mert létoka elveszne; 
a muszka elég liberális külföldön, de szakadáros hivatását 
fönnen hirdeti, a nem-egyesülteket és slavokat az egész vi-
lágon, mint saját alattvalóit tekinti; Austria egyedül az, 
melynek liberális fővezérei a kath. hivatást hivatalosan ta-
gadják. A prot. burkus, a schismaticus muszka hatalom 
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mellett a jellegtelen Austria, mint jellemtelen férfi elvész, 
elhal. 

A burkusnak a prot. küldetésen kivül van még német 
nemzetiségi vonzó ereje, a muszkának a szakadárságon ki-
vül van még slav fajú törekvése : Austriának kath. érde-
ken kivül nincs létoka, nincs népcsaládi, nemzetközi szerepe, 
mert a prot. hivatásban a burkus, a szakadár hivatásban a 
muszka által túlszárnyaltatik, nemzetiségi tömörítésre nem 
támaszkodhatik, mert maga is több nemzetiségből áll, sőt e 
nemben épen a nemzetiségi vágyak jogos és igazságos mér-
séklete az ő élete. 

Egy hivatás, egy érdek van, melylyel rokonszenvet 
gerjeszthetne a világon, s ez a kath. hivatás, a kath. érdekek 
nyilt és férfias elvállalása s bevallása. 

De Austriának legnagyobb ellenségei az ő törvényho-
zói, az ő államférfiai, kik a birodalom egyedül lehetséges 
alapjait, a kath. érdeket, aláássák, kiássák, eldobják, s a bi-
rodalmi kormányt éjszak s nyugot felé fölöslegessé, dél és 
keletfelé hitelnélkülivé, s hatástalanná teszik, úgyhogy mi-
dőn dél és kelet népei elfordulnak töle, éjszak és nyugot kő-
mivesei az ö katholikus-ellenes hetvenkedéseit kinevetik, 
vagy mint a katholikus Austria végvonalásait kárörömmel 
szemlélik. 

Törjék meg a kath. élet Austriában, mikint a bécsi 
törvényhozók kívánják, a burkus a németeket, a muszka a 
szakadárokat és slavokat magához fogja vonzani, a többit a 
forradalom viszi el. 

Nemzetiségi vonzerőt nem fejthet ki Austria, a vallási 
vonzerőt elhanyagolja, elszigetelten áll, mintegy prédául ki-
téve a hóditó vágyaknak, melyek ma az országok egyedül 

- föntartó kapcsai, úgyhogy ami nem hódit, az meghódittatik. 
Ez Austriának gyengesége, s ha az Iston az események-

ben nyilatkozó irányokat meg nem változtatja, a több nép-
faju országoknak napjai megszámitvák ; a porosz, elnyelvén 
a Majna alatti németeket, az austriai németeket, a muszka 
a morvákat, a lengyeleket, a rutheneket, a szerbeket, a hor-
vátokat fogja követelni faji czimen, az oláhokat pedig val-
lási czimen ; az olasz forradalom az adriai partokat, és déli 
Tyrolt fogja elragadni. 

Austria bajainak, sőt Europa nyomorainak szülőoka 
a lenyomott catholicismus. Segitették volna bár a jeruzsá-
lemi, vagy a konstantinápolyi királyságot, ma keleti kérdés 
nincsen. Ne nyomták volna el Lengyelországot, támogatták 
volna csak a keleti katholikusokat, szinte nincs keleti kér-
dés. Ne segitse elő valaha a franczia politika a protestantis-
must, ne kösse a katholikus-ellenes münsteri békét, ma nincs 
német kérdés. Ne nyomják el a kath. egyházat Italiában, 
nincs olasz, nincs romai kérdés ; ne engedjék a békekötést, 
mely a lengyelek kath. hitét biztosította, megszegetni, ma 
nincs slav kérdés. A lengyelek vallásilag és politikailag elfoj-
tattak, itt a panslavismus ; Németország ketté szakadt, itt a 
porosz katonai zsarnokság ; a katholikusok keleten elhanya-
goltattak, itt a fenyegető szakadárság. Europa nyomorai-
nak, miket hazánkban is láthatunk, szülőoka, a kath. hit le-
nyomása. 

A kath. egyház elnyomatott, Európát fenyegeti a dia-
dalmas eretnekség, a kielégithetlen szakadárság, a mindent 
felfaló forradalom. A kath. egyház szülte a ker. királyságot, 

a ker. nemzetközi jogot, a catholicismus hanyatlásával ros-
kad minden. 

Különösen Austria fog bűnhődni hütelenségeirt e nem-
ben. Muszkaország szorgalmasan kereste a törökbirodalmi 
kéresztények rokonszenvét, védte őket, adományokkal te-
tézte. Mit tett Austria, a legközelebb kath. szomszéd hata-
lom ? Elhanyagolta őket. A keleti keresztények Austriától 
elfordulva Pétervár felé néztek. A muszka consulok keleten 
rajongó szakadárok voltak, Muszkaország a világért nem ne-
vezett volna egy katholikust, vagy protestánst consulnak 
keleten: Austria protestánsokat, szakadárokat, zsidókat, de-
istákat nevezett consuloknak, internunciusoknak, akik Aus-
tria érdekeit elhanyagolták, a liitkiildéreket házaikból elűz-
ték, a kath. népet a törökök és szakadárok zaklatásainak 
prédául engedték. Ha a bécsi kormány a hitküldér püspökök 
tanácsaira hallgat, ha évenkint csak 50,000 ftot áldoz, ma 
a keresztények rokonszenvét birva, a keleti kérdés kulcsát 
kezében tartja. De hogyan buzgólkodjék a kath. hitért kül-
földön, mikor benső és külső politikája volt a protestánsok 
pártolása, a katholikusok abbanhagyása, ma pedig a kath. 
érdekek vérző sértése ? Kivéve a szegény 4000 ftot a bos-
niták számára, Austria egy iskolát, egy kórodát, egy tem-
plomot sem emelt a törökországi slavok között, sőt a kon-
stantinápolyi temetőre, midőn a sultán földet, Victor Emma-
nuel 2000 lirát adott, Austria egy fillért sem adott. Muszka-
ország a horvátoknak, a ruthéneknek, a cseheknek dús tem-
plomi ajándékokat küld, dús rokonszenvvel is bir : Austria 
pedig azon 50 ftot is megvonta a bukaresti katholikusoktól, 
melyet ezelőtt egy misére adott a császárért, hogy a nép 
ne is emlékezzék, van-e austriai császár, gondol-e ez reájok ? 
A bolgárok 1860-tól a hitegységre indultak, kevés segitség, 
itt egy templom, ott egy iskola, egy püspökség alapítva, s a 
hatmillió bolgár nép Austriában védangyalt látott volna. 
Mit tet t? Csupa liberalitásból, consulai a török basáknak, s 
a muszka consuloknak barátai voltak a liitegységi mozga-
lom ellen. Sokolskit elrabolták, rnaig is tömlöczben tartják, 
Austria csupa liberális politikából fel nem szólalt. Mit tenne 
a muszka kormány, ha Austria egy szakadár püspököt erő-
vel elvinne s tömlöczbe tenne ? Becsületes, kath. politika hi-
ányában hanyatlott Austria bent, hanyatlott külföldön; kath. 
hatalomnak tartatott,—csalódtak mindnyájan,ma elszigetelve 
áll, a keleti kérdésben a keleti népek rokonszenve nélkül. 
A muszka czár dicsőség nimbusával ismétli, hogy hitrokonait 
nem hagyhatja védelem nélkül, Austria, csupa liberalitásból 
épen abban keresett dicsőséget, hogy kath. hitrokonait kele-
ten elhanyagolta. 

Keletről a fergeteg morog,' Austria Napoléonnal szö-
vetkezni látszik, hogy a viharbau erősen álljon. E szövetség 
gyanús, kétes kimenetelű. Eddig nincs, aki nem csalódott 
volna. Austria már megfizette a csalódás árát, adja Isten, 
hogy liberális, azaz, katholikus-ellenes politikájának keleten 
ne fizesse meg az árát. 

A franczia- austriai szövetség csak nyugotnak feladása 
lehet Austria részéről, kétes jövővel keleten, melyre semmi 
előkészületet nem tettek eddig. 

Ha Muszka-, Poroszország, s Italia czéljukat érik, a 
schisma, az eretnekség, a forradalom uralkodásra jut, a ca-
tholicismus Európában le van verve, Francziaország, mint 
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nagy hatalom, megalázva, — Austria ? meg nem állhat, — 
neki nemzetiségi kapcsa nincs, csak a kath. hit lehet kapcsa, 
amit törvényhozói Bécsben legbuzgóbban tépnek, hogy Aus-
triát az eretnekség, a szakadárság, a forradalom prédájává 
érleljék. 

Svédország, Dania, Angol-, Porosz-, Muszka-, Török-
ország, az olasz forradalom mellett a catholicismus társadalmi, 
nemzetközi, politikai állása elveszett; de mégis nem a kath. 
egyház, hanem azok fognak veszni, akik a kath. egyház ha-
talmi állását veszni engedték, vagyis, akik hivatásukhoz hü-
telenek lettek. A kath. egyháznak van reversibilitása, a kor-
mányoknak, a fejedelmi házaknak, a nemzeteknek nincs, 
— ezek ha buktak, soha fel nem kelnek. Amit a schisma, a 
haeresis megkezdett, a liberalismus bevégezte; nem törhette 
meg Austriát, Franczia-, Spanyolországot sem a haeresis, 
sem a schisma, megtörte, kiildetésöktöl elvonta a liberalis-
mus. Sem Muszkaország, sem Törökország, sem Poroszor-
szág, sem Angolország, sem Dania, sem Svédország, sem Né-
metalföld nem detronisálja az uralkodó vallást, söt dicsőség-
nek tartja a vallást az állam minden lehető pártfogásaival, 
előjogaival körülbástyázni ; hol detronisálják az uralkodó 
vallást ? Francziaországban, Austriában, Italiában. Legyen 
bár tévely, legyen bár babona, csak igaznak, méltóságosnak 
vétessék, mégis többet ér, több eröt fejt ki, mint a megve-
tett igazság. Ezeknél dicsőségre emelik a vallást, melyet lei-
kökben kinevetnek : a kath. országokban államilag megve-
tik a religiot, melyet igaznak vallanak a gonosz ki-
sebbség kedveért. Az eretnek, a szakadár országok vallási 
érdekkel hóditanak, mert értté buzgólkodnak : a kath. or-
szágok a leghatalmasabb szellemi erőt törik, morzsolják, 
az eretnekségnek, a szakadárságnak védtelenül hatalmába 
esnek. 

Ma az egyház, elhagyatva a hatalmaktól, csak az Is-
tentől vár segélyt. A mai liberális politika az egyházat trón-
veszettnek kiáltotta ki, de más trónok dűltek már, dűlni is 
fognak emiatt. Az elvetett, az elárult egyház sajnálja, hogy 
az államok boldogitására a nemzetközi jog utján nem tehet 
semmit, veszve van ö sokakra, de veszve vannak ezek ma. 
gokra nézve. A salzburgi találkozás az egyházra semmi re-
ményt, semmi vigasztalást nem rejt magában, mikor a két 
liberális szövetkezik, az egyház e szövetségből nem vár sem-
mit, kath. szempontból tehát a találkozás, akár szült szövet-
séget, akár nem, egészen érdeknélküli. Salutem ex inimicis 
nostris, az egyház sokszor tapasztalta, de épen azért, mivel 
ex inimicis, a segélyt ez uton az Istentől nyerte. Ha a kath. 
küldetésüket el nem árulják, a haereticus pangermanismus, 
a schismaticus panslavismus, a kömives forradalom Euró-
pát nem fenyegetné. — Perdere rem caram tempóra nostra 
soient.  

Alig botránkoztatta a világot a genfi béke-congressus, 
már is Sinalungánál fogolynak látjuk Garibaldit ! Ily fog-
lyok idénye nincs most, mert Italiában püspöknek, átalában 
becsületes embernek kell lenni, hogy tömlöczbe kerüljön ; de 
lehetnek különös foglyok a világon. A Capitoliumba törni, s 
Alessandriába várfogságba vitetni, nagy ostora az Istennek • 
a forradalmárok élén Roma ellen menni, és épen azok által, 
kiknek javára Romát bevenni akarjuk, tömlöczre vettetni, 
ez az, mit a Szentlélek mond : armabit omnem creaturam 

adversus insensatos. Garibaldinak tömlöcze nem lesz ugyan 
casematta, de csapás reá, hogy saját sorsosai a bűnben ve-
zetik ketreezbe a vadonnak királyát. Genfbe diadallal bevo-
nulni, s Genfből 24 órával a diadal után hégirát tenni ; ta-
vasztól óta Italia minden városain átkozódások záporával 
végig vonulni, s amint Roma felé egy lépést tesz, egy várba 
záratni, — valóban Simon Mágus lezuhanása a magosból sz. 
Péter imádsága miatt. A pápának utólsó döfést akart adni, 
s ö kapott döfést, ha nem utóisót, csak annak a jele, hogy az 
Isten boszuló karja még más döfésekre tartja fön Garibaldit. 
Ordítozott ö uton útfélen : „sujtsuk le a becstelent ;" Domi-
nus autem sub sannabit eos, Garibaldi hangja visszhangban 
jött rá az égből : „sujtsuk le a becstelent." Mondta : ,ne vesz-
tegessük a puskaport a papokra, üssük le puskaagygyal őket 
Sinalunga alatt ö reá sem vesztegették a puskaport, mint öt 
év előtt Aspromonte gerinczein, — puskaagygyal ütötték le. 

A czégéres forradalmárok, a megbukott, a szerepvesz-
tett, a veszteglés-unt békezavarók Calvin városába siettek, 
hogy kiki közülök meggyült dühét kiönthesse. Garibaldi is 
oda sietett, kérve Calvin utódait, Rousseau fiait, segitsék őt, 
hogy a pápaságot feldöntse. 

Békét Ígértek, midőn miden fenálló rendnek háborút 
izentek. Az ő békéjök a dúlás, s mikor mindent feldúltak, 
akkor valóban béke lesz, mikor mindent sárba döntenek, 
síri csend lesz a földön. Herzen békében lesz, ha Muszkaor-
szágnak nem lesz czárja, Prím békében lesz, ha Spanyolor-
szágnak nem lesz Isabellája, Kossuth békében lesz, ha Aus-
tria nem lesz, Blind, ha Németország respublica lesz, Victor 
Hugo, ha Napoléon elvész, Garibaldi békében lesz, ha pápa 
nincs Romában, mi volna képes Mazzinit kielégíteni? nem 
tudjuk : a farkasok a juhnyáj békéjéről tanácskozni akartak, 
ha felfalják a nyájt, békével lefeküsznek. 

Kaszát köszörülnek s békét Ígérnek, halált készítenek 
s élettel kecsegtetnek, épen mint mint mikor az ördög 
mondá ; eritis ut Dii. 

Megdöntik a trónokat, a trónok békében lesznek, — 
kiirtják a religiot, a religio békében lehet, — lerontják a 
birtokot, széttépik a családot, a birtok, a család majd béké-
ben lehet. Merre a halál járt, ott béke, ott nyugalom, ott 
csendesség vagyon. Cum solitudinem faciunt, pacem appel-
lant. A reformatio a catholicismust, a bölcsészet a keresz-
ténységet, a forradalom mindent megtámad ; az erkölcstelen-
séget morálnak, a bünt erénynek, a zsarnokságot szabadság-
nak, a fejetlenséget rendnek, a háborút békének, a becste. 
lenséget becsületnek,a halált életnek kiáltják,—egy hiányzik, 
Voltaire diszszobra, hogy, mint az orléansi püspök mondá, a 
személyesített becstelenség viraszszon az emberi becsület gú-
nyolói fölött. Maistre mondá, hogy Voltairenek csak hóhér 
emelhet oszlopot, ezek Voltairenek oszlopot emelnek. 

Dúlások congressusa volna, ha nevetségessé nem válik. 
Garibaldit diadallal fogadták, alig szólt ő, alig szólt a 

másik, az egész dicsőség pőrére jutott, az oly lármás bevonu-
lás 24 óra múlva a kapufélfától vett bucsuzással végződött. 

Miért ? Csalódott, tehát futott, s a genfiek nem sirtak 
utána. 

A szónokok minden határt áthágtak, egymásközt össze-
vesztek, a, béke-congressus két nap múlva botrányos zavar, 
orditás, vádaskodás, szitkozódás, tiltakozás, piszkolódás, üvöl-
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tés, fütyülés, tombolás között véget ért, mikor az elnök ka-
lapját fejére tevén, felindulva távozott. A világ-összeesküvés-
nek fejei igy tanácskoznak a világbékéről, a fellázadt düh igy 
hozza meg a szivnyugalmat ököllel fenyegetve. 

Csalódtak mindnyájan ; a forradalmárok a genfiekben, 
a genfiek a forradalmárokban, mindenki Garibaldibon, Gari-
baldi mindenkiben, futott tehát, nehogy kiutasittassék. Átko-
zódni akart, a genfieknek nem tolt ebben kedvök ; pénzt akart 
gyűjteni, — pénzt a pénztábornok, aki a megvásárolt hadak 
ellen győzni, aki a nyitott ajtót vitézül tudja beütni, pénzt 
nem kapott, távozott tehát, mint megvető, mint megvetett. Kez-
det comicum, végzet tragicum. 

Azonban távol van tőlünk, hogy Európáról a veszélyt 
elvonultnak mondanók, sőt inkább A dulók összevesz-
nek egymás közt, anélkül, hogy dulási tervökkel felhagyná-
nak. Elég jel az, hogy ami eddig titokban történt, most már a 
„radix peccatrix" az Isten nyilt ege alatt mer az egész emberi 
társadalomnak hadat izonni. Hogy zavarba jöttek, hogy szé-
gyennel távoztak, azt a világ a gonfi 11,000 katholikus pol-
gárnak köszönheti, bizonyságul, hogy lia a dulók hatalmas-
kodnak, az csak a katholikusok hithidegsegének bűnül, — ha 
visszanyomatnak, az csak a katholikusok bátor hitvallomá-
sának érdemül Íratandó fel. Csak a catholicismus tartja fon 
a politikai, a polgári, az erkölcsi, a vallási rendet, vele áll, 
vele dül minden. Hanyatlott, roskadott sok, mert a katholi-
kusok hitereje ernyedett, a catholicismus gyengült, — a kath. 
hit mindig negotium saeculorum. Mikor legnagyobb hiterőre 
volna szükség, akkor látunk néhol legfélelmesebb ingadozást. 
Mikor Antioclius fenyegette Izraelt, akkor mondták sokan, 
mikint ma a szabadelvűekről a kath. papok közt: „Exierunt 
ex Israel filii imqui et suaserunt multis : camus et disponamus 
testamentum cum gentibus, (menjünk a szabadelvűekkel, a 
haladás áramlását ne tartsuk fön) quia ex quo rocessimus ab 
eis, invenerunt nos multa mala, (kath. feladatunkat nehezí-
tettük.) Et bonus visus est sermo in oculis eorum. Et aedifi-
caverunt gymnasium in Jerosolimis secundum leges natíonum ; 
et fecorunt sibi praeputia, et recesserunt a testamento sancto, 
et juncti sunt nationibus,et venumdati sunt, ut facerent malum/« 

Genf fölében katholikus, sokan a protestánsok közül 
még keresztények ; a kath. nép tömegesen tiltakozott a városi 
tanács olött mindazon sérelmek ellen, melyekkel őket az ide-
gen kalandorok illették, hivatkozva lelkiismereti szabadsá-
gukra, polgári becsületükre, melyet eme idegenek tisztelni 
nem tudtak. Siettek azután Mermillod püspökhez és plébá-
noshoz, felírásban tolmácsolván fiúi hódolatukat, ragaszkodá-
sukat, hűségüket a kath. egyház és ennek látható feje iránt. 

A protestánsok tiltakoztak az emberiség ellenségei 
ellen, tiltakoztak a vendégjog visszaélései ellen, tiltakoztak 
a társadalom banditái ellen, kik Genfbe mentek gúnyolni az 
Istent, taposni a nemzetközi jogot, veszélyeztetni Svajcznak 
semlegességét, a békés genfi lakosok között újra kigyújtani 
az elaludt vallási villongásokat. 

Tisztelet a genfi lakosoknak, 300 év óta először hal-
latszott Genfben a néptömegből, „ragaszkodunk a pápaság-
hoz, mint fiu az atyához," — egy lökést adtak a nabucodo-
nozori szobornak, s ledült, szégyennel tetézve, éjjel elfutott. 

Aspromonte mellett lábon, de Genfben fejen találták, 
— sietett Sinalungába, hogy szíven találják. 

G—i gondolta, hogy Genfben a catholicismust sárba 
lehet taposni. Calvin is gondolta, s csalódott. Az elnyomás, a 
katholikusok ébredésének alkalma. Eltapostatott Genfben a 
kath. egyház 300 év előtt, el volt taposva 300 éven át, hol 
van ma Calvin és az ö müve ? Genf nem protestáns Roma 
többé. Az Isten a franczia forradalmat választotta eszközül, 
hogy Calvin müvét lerontsa, Fázy Jánost választotta, hogy 
a prot. aristocratiát megdöntse, s az átaláuos cultusszabad-
ságban a kath. egyházat is szabaddá tegye. 1803 ban csak 
800 katholikus volt Genfben, ma 11,123 kath. lakossal bir, 
s a Szeplőtelen Szűz Mária temploma ép azon a helyen áll, 
hol ezelőtt, a protestantismus védelmére a porosz király 
által emelt bastion-prusse állott. 

Salezi sz. Ferencz csak egy kápolnácskát ohajtott 
Genfben, s az egész várost megtéríthetni remélte ; ma mái-
két templom van, Salezi sz. Ferencznek óhaja 300 év múlva 
teljesült. 

G—i szökött, utolsó döfést akarván adni a pápaságnak, 
Florenczen, Arezzon keresztül Sinalunga alá sietett, hogy 
puskaagygyal III. Sándor pápa novéuek megörökítésére épí-
tett piemonti várba kergettessék. 

Lehet Roma alá menni, de onnan mindig sebzetten 
kell távozni. Garibaldi Roma ellen indult, a világ nézett a 
magas röpülésnek, s mit látott ? Simon Mágus lezuhant, mert 
Pius imádkozott. Fejtsék meg az isteni gondviselés számba-
vétale nélkül a szentszék megszabadulását a veszélyből. Ha 
a pápai zuavok verik vissza, ez természetes menete leendett 
a kalandnak ; de hogy a forradalmi kormány verte vissza 
mely Romára ásítozik, ezt csak az Isten intézhette el. 1527-
ben, május 6-án is ostromoltatott Roma VII. Kelemen alatt • 
felprédálás volt az ostromra vezetett csoportnak kitett ju-
talma. Frauenberg, garibaldi-féle luth, kalandor, vérhasban 
hal el maj. 5-én reggel, Bourbon Károly, az ostrom vezére, 
mikor a falakra mászik, halva rogyik le a létráról, a pápa 
megmenekül. 

Rattazzi egyetértett G—ivei, azt vélték, hogy a franczia 
kormány puszta fenyegetésen túl nem megy. Ep a határon 
állott a kalandor, mikor Nigra követ Parisból táviratozta, 
hogy Toulonból 15,000 ember hajóra száll Civitá-vecchiába. 

G — it, mint utirablót fogságba kellett tenni. Az Isten a 
szentszéket újra megvédelmezte. Aspromontén, mint katona 
állott, meglövetett,—Sinalungán, vagy máskép, Asinalungán, 
mint közönséges gonosztevő elfogatott. 

Dupanloup püspök Rattazzinak nyilt levelet irt, a be-
csület kötelességeit emlékezetébe hozta; de mit ér ott a be-
csületszó, hol ágyún kivül más érvet nem ismernek ? De 
habár a püspök levele érvénytelen lehetett Florenczben, nem 
volt hatástalan Francziaországban, mert felelevenítette a 
kath. nemzet közérzelmét, miszerint a császár és a nemzet 
becsülete a szentszék biztosságához van kötve, s a kath. 
világ III. Napoléontól várja, hogy amit magára vállalt, s 
megtenni ígért, azt tegye meg. A francziák császárjának 
elég volt egy táviratot küldeni Florenczbe, s G—i fogoly lett, 
— fogoly, de nem olyan mint mások, hanem ha szabad a 
sokszor eltaposott szavat használni, mondanók erkölcsi' fo-
goly. Döfésnek elég, csak maga Italia, e bünalkat, ne kap-
jon ezáltal mélyebb döfést ; elég döfés reá, hogy annyi izga-
tást nem képes megszüntetni saját kebelében. Kormány, 
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moly kormányoztatik, nép, mely tesz, amit akar, rend, mi-
kor fegyveresen lehet a határszélekre menni, s III. Napolé-
onnak kell közbelépni, hogy az izgatásoknak véget vesse-
nek, különben ö fog vetni véget. Tavasztól óta megy az iz-
gatás, a fegyverkezés, s a kormány csak sept. 23-án külső 
parancsra lép közbe. 

Francziaország láthatja, mire számolhat Italiában. Hol 
a szó, a becsület, az eskü, a békekötés nem szent, ott az 
ember csak saját fegyverére számolhat. 

Pius is csak az ő egyetlen fegyverére, az Istenre számolt, 
s az Isten nem hagyta el védelem nélkül. G—i három hadjá-
ratot indított Roma ellen, háromszor megbukott. 

„A pápa világi hatalmát, mondá Pisanelli, nem lehet 
fegyverrel megdönteni, annál kevésbé egy §-8al.u ') „Azon 
pápaság, mondá Ferrari, melyet ti halottnak gondoltok, én 
hiszem, hogy legerősebb. Azt látom, hogy akik legmerészeb-
ben ostromolják, védfalai alul legcsúfosabbau távoznak."2) 

A szentszék megmentetett, mert III. Napoléon nem 
engedhette, hogy Mazzini, Garibaldi ismét Romában ural-
kodjék, Roma pedig egyszer bevétetve, nem Victor király, 
hanem a diadalra jutott európai forradalom tűzhelye leendett. 

III. Napoléon tehát önmagát, s az európai monarchiát 
védelmezte meg. Mások akarták ezt tenni régen, ő magára 
vállalta a tisztet; a porosz invasio G—i veresingeseiben ku-
darczot vallott. 

G—i 150 veresingesével, sőt 15,000-rel sem vette volna 
be Romát; de ő az olasz hadseregre számolt, hogy amit ö 
kezdeményez, azt ők bevégzik. Közte és a florenczi kor-
mány között egyetértés volt; III. Napoléon a florenczi kor-
mányt letiltotta G—ivei együtt menni; mit volt tenni? G—it 
a pápai zuavok szuronyaitól erőszakosan megmenteni, mikint 
a i őrültet szokás elzárni, nehogy magát összezúzza. Mily 
isteni végzés! Aki tavasztól óta záporeső gyanánt átkozódott 
a pápaság és a papság ellen, aki Veronában keresztelt, Genf-
ben uj religiot. nem Pius Istenének religioját kikiáltotta, 
mint közbünös, mint családi őrült, reggel az ágyban elfoga-
tik, várba csukatik, s könyörgésére a kétnapi várfogság Cap-
rera szigetének magányával kegyelemből sept. 27-én reggel 
felcseréltetik. Quomodo cecidisti Lucifer, qui mane orieba-
ris ? corruisti in terram, qui vulnerabas gentes?Qui dice-
bas : in coelum conscendam, super astra Dei exaltabo solium 
meum, sedebo in monte testamenti (Capitolium) in lateribus 
aquilonis. Verum tamen ad infernum detraheris in profunduni 
laci. Qui te viderint, ad te inclinabuntur : numquid iste est 
vir, qui conturbavit terram, qui concussit regna ? 

Ez az Isten büntetése, hogy még a forradalmi vérta-
núság gőzét sem engedi meg neki, hanem csak a közbünös 
sorsát, a tömlöczöt, mely Caprera burgonyaföldjével cserél-
tetett fel, hogy a kellemetlen rabot nyakukról lerázzák. 

A veszély azonban reánk ugyanaz marad, de aki 99-
szer megszabadított, századikkor is meg fog szabadítani. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
PEST, sept. 30. A befolyásokat tehát az állam vette 

saját kezébe, s az ország népeinek nevében gyakorolta. Nem 
csuda, hogy az állami hatalom minden befolyást az egyházi 

') Atti uff. delta cam. n. 306. p. 1203. 
") Atti uff. 1860. n. 42. 

ügyekre magához ragadott, mert ugyanazt tette más politi-
kai jogokkal is, s mikor a polgárok nem tiltakoztak, hogy 
az ő általok gyakorolható politikai s polgári jogok az állam-
hatalom kezében központosittattak, ki fogna az egyháznak 
szemrehányást tenni, hogy miért e befolyást az államhata-
lomtól nem vitte át a hivekre ? 

Az egyház nem szokta felforgatni az állami intézménye-
ket,hanem,csak az igazság és méltányosság korláta között mű-
ködjenek,megtartani. Ha a világiaknak tetszett, hogy minden 
befolyást az egyházi ügyekre az államhatalom gyakoroljon, 
ez ellen az egyház nem tehetett kifogást. Voltak udvari jo-
gászok, legisták, leguleusok, akik a polgári, politikai jogok 
központosítását az állam kezében helyeselték, sőt tanították, 
hogy a világi ügyeknek csakis ezen rendje helyes, üdvös, 
igazságos, jogos; hogy ne védelmezték volna azt, mikor az 
állam minden lehető befolyást az egyházba maga vett ke-
zébe, kizárva ounan minden községet, minden egyes embert ? 
Sőt ezen udvari jogászok valának azok, akik minden rést 
kikutattak, melyen az államhatalom uj befolyásokhoz jutha-
tott, örülvén, s érdemjeleket, jutalmakat kapván, ha ily rést 
valahol a befolyásra felmutathattak, mikint ma, ha valaki 
okosan uj adónemet kigondol. Oda jutottak a helyzetek, 
hogy az államhatalomnak, a világi elemnek befolyása az 
egyházi ügyekbe az egyháznak valóságos elnyomása volt, s 
amit a fejedelmek az egyháztól adományképen birtak, azt eme 
jogászok,épen ugy mint t. Ballagi M. ur az apostoli jogokat, a 
dolog természete, a történet tanúsága ellen egyházi jogtárból 
a királyi korona immanens, természeti jogaihoz elkobozták, 
annyira,hogy az egyházban leghatalmasabb pápa,leghatalma-
sabb püspök volt,nem a pápa,sem a püspök,hanem a világi fe-
jedelem,körülvéve az őleguleusaival. Ily viszonyok között csak 
legcsekélyebb befolyást is követelni a nép számára,annyi lett 
volna, mint az egész kormányrendszereknek háborút izenni. 
Az egyház soha sem tartotta magát arra hivatva, hogy a 
fönálló kormányrendszereket felforgassa, hogy az egyik 
által birt jogokat erőszakosan másra átruházgassa, hanem 
csak arra, hogy kiki saját jogaival, befolyási hatalmával ad 
aedificationem éljen, nem pedig ad destructionem. 

Az egyház küzdött eme túlkapások ellen, méltóságban 
akarván megtartani a királyságot az önkény, a jogtalanság 
eme önmegfertőztetései ellenében. Mit nyert ezért az egyház ? 
Mint egyetlen, és utólsó daezoló hatalom üldöztetett. 

Az egyház zsarnokai mindig a népnek ellenségei is 
voltak, s a legisták, kik most a népfelséghez szegődtek, 
mert dúsabban s tartósabban dijaz, épen oly árulói voltak a 
népjogoknak, mikint ma a királyi jogoknak. 

Ha saját, isteni jogainak védelme miatt üldöztetett 
az egyház, mily felforgatónak, lázadónak kiáltatott volna 
ki, ha azon befolyást, melyet az államhatalom gyakorolt az 
egyházi ügyekre, a néphez átteendőnek nyilatkoztatta volna ? 
Eleget vádolták az egyházat, hogy a királyi felség jogait ki-
sebbiti, mert isteni tekintélyét, függetlenségét nem akarta 
alárendelni a királynak ; mily érvet nyújtott volna az egy-
ház eme vádak igazolására, ha azon befolyást, melyet a kirá-
lyok az egyháziakban birtak, a népre törekedett volna átru-
házni, s azon népre, mely o befolyást nem is ohajtotta, nem is 
kereste ? Mi nem tagadjuk a minister báró urnák nemes 
szándékát, hogy a püspökséget és világi bölcseink törekvé-



seit támogatni fogja, hogy a püspökkinevezést, fentartván a 
kormánynak a föntartandókat, a hitközönyös kormány 
kezéből kivegyék, hogy a közalapítványok és az egyetem, a 
gymnasiumok, a népiskolák igazgatása kath. érdekeknek 
biztosittassék, mert csak igy nyerhetnek befolyást, melynôk 
a minister báró ur oly meleg pártfogója ; de ha nehézségeket 
talál csinálni az ellen, csak tételünket bizonyítaná, hogy ne-
héz a kormányokat jobb véleményekre hozni. Mert ha akkor 
ellenáll a kormány, mikor a birtokra és iskolákra gyakor-
landó befolyást a kezdeményezőnek öntudatával ajánlja : 
mennyire álltak volna ellent ebben a régi kormányok ? Ha a 
minister ur nem fogja akarni kezéből kiereszteni a befolyást, 
hogyan eresztették volna ki az előbbiek ? Ki segítette volna 
ezután az egyházat ezen vállalatában, ki védte volna a hatal-
maskodó fejedelmek ellen, mikor a közhangulat váltig vá-
dolta az egyházat, hogy valaha, a vérszörnyek ellen, 
milyen volt IV. Henrik és Barbarossa Fridrik császár, a nép 
jogait védelmezni merészelte ? Ha akkor báró Eötvös lett 
volna minister, ha oly levelet irt volna akkor, mint ma, lett 
volna, ki álljon az egyház oldalához; de nem volt akkor mai 
nép, nem lehetett szó sem, hogy az államhatalom helyett 
némelyekben a kath. hivek, mint kath. hivek, befolyást 
nyerjenek az egyházban. Vádat emelni az egyház ellen, 
hogy miért nem tette azt száz év előtt, amit ma akar tenni, 
miért nem előzte meg két századdal legalább a mai demo-
craticus irányokat ? ép annyit tesz, mint valakinek az Isten-
nel feleselni, miért nem teremtette őt mai eszmékkel felru-
házva száz évvel hamarább ? Akkor vádolták az egyházat, 
hogy az állami hatalmakat az igazságra, a jogra, a méltá-
nyosságra figyelmeztette : ma vádolni szeretnék, hogy ama 
hatalmakat némely jogaiktól egészen meg nem fosztotta. 

Az egyház annak adott befolyást, aki kérte, kereste, 
és mindazt, amit ezen befolyás föltételül követel, ünnepélye-
sen igérte. Az állam minden hiveket megelőzött, söt a befo-
lyások kérésében vetélytárs nélkül állott. 

Miután az államhatalom jogosan szerzett magának be-
folyást az egyház körében, az egyház tiltakozott e befolyás 
visszaélései ellen, de a befolyási jogot senkitől, aki azt birta, 
el nem vette. Malus usus non tollit jus, sed clamat bonum 
usum. 

Ma az állam megtagadta mindazt, ami az egyházi jo-
gok megadásánál föltételül szokott szolgálni, t. i. mindenek 
fölött tisztelni a kath hitet, mint egyedül igazat, s az állami 
intézményekben az egyedül igaz kath. hitet zsinórmértékül 
venni, az egyházi jogok is kiesnek kezéből ; mert égető ellen-
mondás az, egyházi jogokat birni akarni, kötelesség nélkül 
az egyház iránt. Nincs jog kötelesség nélkül, nincs köteles-
ség jog nélkül, ahol van a kötelesség, ott legyen a jog is, mert 
nem a kötelesség követi a jogot, hanem a jog a kötelességet. 
Az államhatalom, (nem a király) kimondva, hogy ö vallási-
lag közönyös, kötelességeit a kath. egyház iránt, melyekhez, 
mint föltételekhez volt a befolyhatási jog is kötve, kitagadja, 
leteszi, elveti magától, — nem tarthatja meg többé a jogot 
sem a befolyliatásra ; és ami akkor nem volt, az ma megvan, 
hogy liiveink legjelesebbjei, látván a támasz nélkül maradott, 
mert az államhatalom által magára hagyatott egyházat, 
hogy ennek társadalmi állását, tekintélyét föntartsák, az 
egyházi ügyekben a papsággal együtt közreműködni Ígér-

keznek. Az egyháznak társadalmi tekintélyében, hatalmá-
ban buzgó kath. ember mindig az ő saját tekintélyét és ha-
talmát látja ; aki papi és világi érdekekről szól, az az egyház 
fogalmát már elvesztette. 

A nm. cultusminister ur az ország herczeg-primásához 
intézett levelében szót emel a küzdelmekről, melyekben 
kath. hiveink lelkes buzgalmára a kath. egyháznak szük-
sége van; ez kötelesség, melyet mindeddig hivatalosan az 
államhatalom teljesített a volt, de 1848-ban megdöntött kath. 
alkotmány értelmében; hiszszük, hogy hiveink e kötelességet 
meg is teszik, ele miképen tegyék, kérdi a nm. minister ur, 
befolyás nélkül? Mi sem akarjuk, hogy hiveink kötelességet 
teljesítsenek, a befolyási jogokat pedig oly államhatalom 
bírja kötelesség, biztosság nélkül, mely magát vallásközö-
nyösnek kiáltja. Nem lehet ezt az ellenmondástól megmen-
teni, midőn mint minister irunk a primáshoz : ,a kath. érde-
kek veszélynek vannak kitéve' s nem engedni módot a kath. 
híveknek, hogy saját hitérdekeiket megmenthessék, feltart-
ván a jogot az alapítványi javak kormányzásába,az egyetem-
hez,az iskolákhoz protestánsokat,s maholnap zsidókat is külcl-
hetni. Ez annyi,mint jobbra kiáltani :,védelmezzétek magato-
kat katholikusok,' balra pedig: , menjetek protestánsok, gaz-
dálkodjatok a katholikusok legszentebb érdekében.' Mi is 
akarjuk, hogy hiveink, magokat mint az egyháznak az egy-
ház által felavatott bajnokai érezzék ; ugy pedig csak akkor 
érezhetik magokat, ha befolyási jogokkal ruháztatnak fel ; 
de hogyan ruháztassanak fel ily befolyási jogokkal, miután 
minden befolyást más tart kezében ? 

Közjognál nem akar többet a magyar állam adni az 
egyháznak, mikint a minister ur irja : „én a XX. törvényt a 
kath. egyház érdekeire nézve nemcsak nem tartom veszé-
lyesnek, sőt az egyedüli kedvezésnek tartom azt, melyet az 
egyház az államtól igényelhetne." Ezt az egyház mindenütt, 
ahol türetik, megtalálja; közjogért pedig az egyház semmi be-
folyási jogokat nem szokott adni az ő ügyeire.Mi is hiszszük, 
elvárva az 1848. XX. t. czikkelyben letett nemkath. elvtől, 
hogy e törvény az egyházra előnyös lehet, de csak ugy, ha 
azon befolyás egyházi ügyeinkre, melyet eddig a kormány 
birt, híveinkre száll, — ezek lelkismeretesebben fogják e be-
folyást gyakorolni, mint az előbbi kormányok, tehát az egy-
ház valóban csak nyerhet. De ha a mai hitközönyös, a kath 
egyházra nézve idegen kormány birná azon befolyást, me-
lyet az előbbiek birtak, akkor az 1848. XX. tezikk egyhá-
zunkra nézve tönkretevéssel azonos, mert védtelen állunk a 
hatalmasnak sarka alatt. 

Azért mondtuk, hogy nemcsak nem idegenkedik a 
papság befolyást nyitni a világi hiveknek, sőt oly méltósá-
gos, oly nemes öntudatgerjesztő, oly széles működési köri 
szándékozik nyitni legjobb hivei előtt, milyenről a nm. 
cultusminister ur alig gondolt, vagy ha ilyenről gondolt, le-
velében legalább még a sorok közt sem engedte olvashatni ; 
pedig e levél az, melyből sokan a sorok között igen sokat, 
sőt olyanokat is törekedtek olvasni, melyek ellen a nm. cul-
tusminister ur szándékait e téren védelmeznünk kellott. 

Midőn az államhatalom a befolyás legmagasabb, leg-
szélesebb mezejét elfoglalta , az egyház mindazonáltal 
igyekezett más uton befolyást nyitni az ö hiveinek. Ez a 
kegyuraság. 
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Szép jog, pásztort választhatni magának ; ezt az egy-
ház minden hivének megadta, aki ezt, teljesítvén a szüksé-
ges föltételt, elnyerni akarta. Elnyerték egyesek, elnyerték 
többen közösen, elnyerték végre a községek. Legyen kath. 
hit, legyen meg a buzgalom, az egyházat az ő szent hivatásá-
ban tettleg támogatni, legyen meg az alapítvány, legyen meg 
az ünnepélyes ígéret, hogy a kegyúri joggal a eanonok sze-
rint akar élni : az egyház soha senkitől sem tagadta meg ezen 
jogot. Volt bár kápolna, plébánia, apátság, prépostság, kano-
nokság, sőt püspökség is, az egyház mindenre adott kegyúri 
jogot. 

Ott nyitott tehát híveinek befolyást, ahol csak nyitha-
tott, ott adományozott egyházi jogokat, ahol csak adomá-
nyozhatott, mindenütt saját hivei elébe sietett, felvette az 
egyházi körben teendő közreműködésre őket, semmit sem 
tartván meg magának a világi hívekkel szemközt, mintsem 
azokat, melyek nem végeztethetnek felsőbb papirend nélkül. 

Hogy csak azoknak adott kegyúri jogot, akik az egy-
háznak kitűnő jótevői voltak, ezt a természeti igazság és 
méltányosság követelte, mert illő és szükséges volt, hogy 
amint a kegyurak a hivek között befolyásaikkal az egyházi 
ügyekre kitűnnek, ugy tűnjenek ki buzgósággal is az egy-
ház iránt. Ily buzgóság, ily jóakarat bizonysága volt az ala-
pítvány. Jótettekért hála a kötelesség; a kegyúri jog megadása 
hála az egyház részéről; tehát jótettnek kellett megelőzni 
öt a hive részéről. Szent István király is előbb alapította a 
püspökségeket, azután kért a pápától ezekre helybenha-
gyást, és oly kinevezési jogot, milyennel a pápa által felkent 
romai császárok birtak a szent romai birodalomban. 

A királyok legtöbb jótéteményekkel halmozták el az 
egyházat, legtöbb kegyúri jogokat is kaptak ; a városok, 
községek, földesurak csak később követték a királyt ezen 
apostoli buzgalmában, és amint a királyok, ugy ezek is 
kegyúri jogokkal ruháztattak fel az egyház által. 

Volt még az egyházban egy mód, melylyel hivei közöl 
néhányat befolyásra meghívhatott, habár nem valának ala-
pitványozók, és ezek a templomatyák. Ez is jog, ez is befo-
lyás, ez is egyházi tisztkedés. Egykor a püspöktől kinevezett 
papdékán kezelte, igazgatta az egyházi vagyont, s a jöve-
delmet a püspöknek kezébe tette le, aki ezt négy részre oszt-
ván, egyet magának tartott meg, egyet a templom szüksé-
geinek fedezésére, egyet papjai, egyet a község szegényei 
között elosztott. 

Megalapittatván a plébániák, a püspök felmentetett a 
tehertől, hogy papjait ő maga, saját házáuál tartsa el, a plé-
bános oly joggal kezelte az ő egyházi javadalmának, mint a 
püspök az ő püspökségének javait; de a templom a plébániai 
javaktól elkülönitett javakkal vagy alapítványokkal bírt, az 
egyház azt rendelte, hogy a templomnak minden javait, 
minden pénzeit a plébános soha maga ne kezelhesse, hanem 
ezeknek kezelését mindig más papra kellett biznia, aki cus-
tos vagy vicarius nevet viselt, s evvel együtt kezelte a 
templomi vagyont. E pap helyett XIV. századtól kezdve, 
világit nevezett ki a plébános, aki oeconomus nevet kapott, 
ma templom-atya. Valamint ezelőtt a pap, ugy a templom-
atya későbben, mindig egyházi tisztet viselt a templomi 
javak kezelésében. Az oltári szolgálattal is ugy volt, hogy 
először pap volt, azután világi helyettesittetett, és szekres-

tyésnek neveztetik. A templomatyák tehát a püspök megha-
gyásából a plébános,később a püspök által neveztettek ki,hogy 
a templomi pénzeknek őrei legyenek. Hogy valaki sekres-
tyés lehessen, erre nagy tudomány nem volt szükség ; de hogy 
templomatya lehessen, erre szükséges volt, hogy olvasni, 
írni, számolni tudjon. Sok falukban pedig ilyet találni sem 
lehetett. Ilyenkor, hogy mégis a plébános maga ne legyen a 
templomi pénztárnál, a földesúr hivatott meg a számadáshoz 
tanúnak. E szokásból később jogot akartak csinálni a temp-
lomi pénzek kezelésére. Az egyház föntartotta az ő birtok-
jogát, a túlkapások ellen tiltakozott, a templomatyákat 
maga nevezte, hogy a püspök megbizásából a templom pén-
zeinek egyházi őrei legyenek. Ezen őrség után az állami 
hatalom nem sohajtozott, legfölebb, hogy ezen templomi pén-
zeket néhol állampapírokra változtatni parancsolta, vagy 
épen, mint a franczia és az olasz forradalom, e pénzeket el-
rabolta. A kegyúr sem vihette a templomatyai tisztet, mert 
a templomatya a kegyúr ellenében is őre volt e pénzeknek, 
vagy javaknak. Sok helyütt a kegyúr a templomnak évi 
adományokat adni tartozik, megadta-o? a templomra fordit-
tatnak-e ? erről a templomatya a plébánossal volt felelős a 
püspök előtt. A kegyúr alapítja az egyházi javadalmat, de 
hogy ö kezelje ezen javadalom jószágait, hogy az ő kezében 
és hatalmában legyenek a templom pénzei is, és hozzá ő 
templomatya is legyen, annyit tesz, mint az alapítványt az 
alapitónak változó akaratától vagy épen örököseitől függővé 
tenni. Önmagának senki sem lehet ellenőre ; ellenőr a temp-
lomatya ; tehát a kegyúr nem viselheti e tisztet. Ha nem 
viselheti ; nem is nevezhet templomatyát, mert önmagának 
ellenőrt nem nevezhet ki senki. Egyházi hivatal a templom-
atyaság, egyházi hatóság nevezi azt, nevezte a plébános, 
helybenhagyta a püspök, s a templomi pénzeket mindig a 
plébános a templomatyával együtt kezelte, a templomatya 
tanú volt a plébános hűségéről ezen pénzekre nézve. 

Lehet, hogy néhol nem volt ez igy, és majd a kegyúr, 
majd a plébános túlterjeszkedett, vagy maga kezelvén a 
templompénzeket, vagy pedig maga nevezvén templom-
atyát, s igy a canon végre nem hajtva, vagy pedig kijátszva 
volt. 

Hogy a kegyúr utána nézhessen, megvannak-e az ál-
tala, vagy ősei által tett alapítványok ? Ezt az egyház elfo-
gadja, mert senki sem akarja jobban, mint az egyház, hogy 
az alapítványok csonkitlanul maradjanak, s mindig az alapit-
ványozó által kitűzött czélra fordíttassanak. De ami egyszer 
alapítva van, az az egyház birtoka lett, tehát megszűnt a 
kegyúr birtoka lenni; következőleg kezelése egyházi hiva-
taloskodás, s mint ilyenre egyházi küldetés, egyházi felha-
talmazás kell. A templomatya az egyháznak, nem pedig a 
kegyúrnak küldöttje. 

A kegyúrnak nincs, nem lehet több joga a templomi 
pénzek körül, mint a templom-atyák számadásaiba betekin-
teni, s ami kifogást akar tenni, azt a püspöknél tegye meg. 

Ahol volt, hogy a földes ur, vagy a község nevezze a 
tcmplomatyákat, ezen választás megerősíttetése mindig a 
püspöktől kérvényeztetett. Ott volt e szokás azonban, ahol 
az alapitványozó e választási jogot magának a püspöktől 
előie, az alapittatásnál kikérte. A kegyúrnak jogot ad az 
egyház, hogy plébánost nevezzen ; de hogy még az egyházi 
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vágyón kezelésére, ellenőrzésére, milyen a templom birtoka, 
tiszteket nevezzen, ezen jogot szinte az egyháztól kell kap-
nia, mert különben az egyház birtokjoga az alapitványozott 
vagyonra elveszne, és akkor ugy jönne ki, hogy a kegyúr 
alapit ványozott, de birtokában megtartotta azt, amit alapit-
ványozott, és igy valósággal nem alapitványozott. Az ala-
pítvány értelme pedig mindenütt az, hogy aki mit alapitvá_ 
nyoz, azt birtokából kieresztve az egyháznak kezébe teszi 
le. Az egyház tehát ezt,mint saját birtokát kormányozza,s ha 
plebánosábozvilágihivéthivjameg,ez az egyház nevében tiszt-
kedik a templom pénzeinek kezelésénél, valamint a plébános. 

Tegyük fel, hogyr az egyháznak, a templomnak sem-
mije sem levén, csak alamizsnából fedezi szükségeit ; ezeu 
alamizsnák nagyok is lehetnek, például a búcsújáró helye-
ken ; van-e világi ember, akinek joga volna ezen alamizsná-
ból beszedett, ezerekre mehető templompénzek kezelésébe 
betolakodni ? Nem gondoljuk, hogy találkozhatnék földes-
úr, vagy városi községtanács, amely az oltárra letett fillérek 
hovaforditásának meghatározásához, vagy pedig a száma-
dásokhoz jogot követelne magának. A püspök az ö plébá-
nosa által kezeltetné ezen kegyadományokat. Mi pedig más 
az alapitványozás, mint az egyháznak adott alamizsna, 
kegyadomány ? Azért neveztetik kegyúrnak, mert az egy-
háznak kegyadományt adott. Csak az a különbség van a 
kettő között, hogy ott a kegyúr maga és egyszerre ad any-
nyit, mennyi a templomi szükségek fedezésére elegendő, az 
előbbi esetben pedig többen, kiki kevesebbet, ismételve ad-
ják be az ő adományaikat. Ha ezek nem követelhetnek 
semmi jogot eme begyült pénzek kezeléséhez, a kegyúr sem 
követelhet, hacsak az egyház nem ad neki ily jogot ; és lia 
ad, e jog egyházi jog, e jognak gyakorlata egyházi tisztke-
dés lesz, mikint a kegyúri jog, s ennek gyakorlata, s épen 
azért a püspöknek miudig alávetve. 

Szándékosan emeltük ki a templomatya tisztét, jogkö-
rét ez alkalommal, mert a nm. minister ur a városokra is 
hivatkozott, mily befoh'ásaik vannak ezeknek ; Pest városá-
nak képviseleti tanácsában épen a templomatyaságra nézve 
merült fel az incidens, ki nevezi ki a templomatyát ? ki ke-
zelje a templomi alapítványi pénzeket ? stb., s nem hiányoz-
tak, akik hogy csappanós, csiklandozó szólamot a községbe 
dobjanak, epés gunyorral ordították : „talán ez is a concor-
datum, hogy a templomatyákat a püspök nevezze ?" Igen, 
nem talán, de valósággal praeclarus ovium pastor, praecla-
rus peculii custos lenne ebből, aki az egyházi legszebb befo-
lyásról szólva, pietását a szent anya Krisztusnak jegyese 
iránt igy bizonyítja be, s azt sem tudja, hogy a templom-
atyáról a concordatumban szó sincs, azt sem tudja, hogy 
elég nehéz már, miszerint a város olyr taksákat szab a te-
metésekre, hogy 60 frtos taksából a plébánosnak 2 frt., 600 
forintos taksából a plébánosnak 10 fr. jut, hátha még egé-
szen kizáratnék a püspök, mennyit róvna a hívekre akkor a 
város ? Mi a patronatust ugy gondoljuk, hogy az a magáé-
ból ad,nem pedig a máséból, és amitegy kézzel ad, azt a má-
sikkal el nem veszi,befolyik az egyházi ügyekre,hogy az egy-
háznak szolgáljon, nem pedig,hogy az egyházban urat játszék, 
vagy az egyház s apüspök ellen kiabáljon, gúnyolódjék. 

E templomatyai jog tehát, mely után a földes- vagy a 
kegyurak annyira sóvárogtak, maradt meg, amit az egyház 
az ő híveivel megoszthatott, s meg is osztott. A visszaélések 
itt is csak azt bizonyitják, hogy az egyháznak szervezete 
soha nem volt olyan, miszerint minden, ami az egyházi 
érdekekre vonatkozik, a világi hívektől megtagadtatott, sőt 
inkább minden, ami csak felsőbb papirendet nem tételez fel, 
föntartván a tisztkedésnek és a jognak egyházi jellegét, a 
hivekkel azonnal megosztatott. 

Az egyház soha nem engedi meg, hogy őt valaki aljas 
érdekkeresőnek tekintse, és emiatt hozzá ellenőrt rendeljen. 
Az egyház a népnek él, erre köti le papjainak lelkismerotét, 
s a népnek bizodalommal kell lenni az egyház iránt, é3 
amint a történelem, majdnem kétezer éven át tanúsítja, a 
nép az egyházban soha nem csalódott. Ahol megtörtént, 
hogy vagy egyik papja megfelejtkezett az ő kötelességéről, az 
egyház volt ennek az első és a legszigorúbb birája, büntetője. 

Hiveinek azonban közreműködését egyházi czélokra 
az egyház soha nem utasította vissza, sőt kívánta, kereste, 
megáldotta, hálából jogokkal viszonozta ; de hogy eme köz-
reműködés az egyházi dolgok természetét sértse, világiakra 
változtassa, hogy az egyházat a hivek eme közreműködése 
mint hütelent ellenőrizze, ennyire az egyház soha nem eresz-
kedett le, s nem is fog soha leereszkedni. 

Tett végre az egyház is alapítványokat hiveinek ja-
vára, úgymint kórházakat, iskolákat, és más közjótékony-
ságit intézeteket. Sokszor volt, sok országban volt, hogy egy 
püspök többet alapitványozott, mintsem az egész ország 
világiak része együttesen azon korban. Scitovszky bibor-
nokról a hivatalos kimutatás bizonyítja, hogy életében két-
milliónál többet költött a közjóra. Nem koczkáztat semmit, 
aki mondja, hogy hazánk minden világi vagyonosai nem 
adakoztak annyit e czélra. Kunszt, 1852-őtől 1866-ig volt 
kalocsai érsek, és már 1860-ban egy millió pengő forintnál 
többe került két intézetet, emelt a közjóra. Szeretnők, lia 
azon nyolcz év alatt, 1852—1860, csak egy világit is nevez-
hetnénk, aki ennyit, vagy ennek csak a felét is megtette 
volna. Pedig van a hazában több, aki a kalocsai érseknél 
nagyobb jövedelemmel rendelkezik évenkint. 

íme ezen alapítványokat is nagyobbára a világiak 
kezébe tette le a papság, a világiaknak adván jogot fölöttök. 
Egyetemünket Pázmány Péter, Lósy Imre, Lippay György 
érsekek, föntartván kath. jellegét, az ország kezébe tették 
le ; Kisdy ezt tette a kassai akadémiával, ez történt az egri 
jogintézettel is ; középtanodáink mind a kormány alatt van-
nak, habár egyházi alapítványok. Ilyen bizalommal volt az 
egyház az ország, és világi hivei iránt ; bizalma annyira 
ment, hogy hazánkban valósággal nem tartott meg mást 
magának, mint a szentmisét az oltárnál, vagy is, amikre a 
fölsőbb papirendek szükségesek. 

Hogy a legújabb időben tett alapitványainál az egy-
házi birtok, és egyházi tisztkedés jellegének megőrzésére 
éberebb figyelemmel, tehát a jog megosztásában némi tartóz-
kodással volt a papság, az nem bizonyit többet, minthogy a 
kor mostoha voltát ismervén, bizalmatlankodik, nem jólelkű 
hivei, hanem a világ roszlelkü fiai iránt. (Folyt.) 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALASTHY PAi.. 
Nyomatott Pes ten 1867. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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SO. II. Félév. 1867, 

TARTALOM: Allocutio. — A zágrábi érsek s bibor-
nok körlevele — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI PI I 
divina Providentia P A P A E IX. 

Allocutio 
habita in consistorio secreto 

die XX. septembris MDCCCLXVII. 

Venerabiles fratres. 
Universns catholicus orbis nőseit, venerabiles 

fratres, maxima damna, gravissimasque injurias ca-
tholicae Ecclesiae, Nobis, et huic apostolicae Sedi, 
episcopis, sacrisque administris, religiosis utriusque 
sexus familiis, aliisque piis institutis a Subalpino 
gubernio pluribus abhinc annis illatas, omnibus di-
vinis humanisque juribus conculcatis, et ecclesias-
ticis poenis, ac censuris plane despectis, quemadmo-
dum saepe lamentari, et reprobare coacti fuimus. 
Idem vero gubernium quotidie magis vexans Eccle-
siam, eamque opprimere contendens, post alias édi-
tas leges ipsi, ejusque auctoritati adverses, et iccirco 
a Nobis damnatas, eo injustitiae devenit, ut minime 
exhorruerit legem proponere, approbare, sancire et 
promulgare, quae in suis, et usurpatis regionibus 
temerario, ac sacrilego prorsus ausu Ecclesiam pro-
priis omnibus bonis cum ingenti ipsius quoque civi-
lis societatis damno spolia vit, sibique vindicavit, et 
eadem bona vendenda constituit. Omnes profecto 
vident quam injusta, et quam immanis sit haec lex, 
qua et inviolabile possidendi jus, quo Ecclesia ex 
divina sua institutione pollet, oppugnatur, et omnia 
naturalia divina et humana jura proculcantur, o-
mnes utriusque cleri viri de re catholica, et liumana 
societate optime meriti, et virgines Deo sacrae ad 
tristissimam egestatem, ac mendicitatem rediguntui*. 

In tanta igitur Ecclesiae ruina, omniumque ju-
rium eversione Nos, qui ipsius Ecclesiae, et justitiae 
causam pro supremi apostoliéi Nostri ministerii of-
ficio studiosissime tueri. defendere et vindicare de-

bemus, nullo certe modo silere possumus. Itaque in 
hoc amplissimo vestro conventu Nostram extollimus 
vocem, et commemoratam legem auctoritate Nostra 
apostolica reprobamus, damnamus, eamque omnino 
irritam, et nullam declaramus. Ipsius autem legis 
auctores, et fautores sciant se misere incidisse in 
ecclesiasticas poenas, et censuras, quas sacri cano-
nes, apostolicae constitutiones, et generalium conci-
liorum décréta fpso facto incurrendas infligunt con-
tra Ecclesiae, ejusque jurium, ac bonorum usurpa-
tores, et invasores. Paveant insuper etcontremiscant 
hi acerrimi Ecclesiae hostes, ac pro certo habeant, 
gravissima^ .severissimasque eis a Deo Ecclesiae 
sanctae auctore et vindice poenas parari, nisi vere 
poenitentes redierint ad cor, et illata eidem Eccle-
siae damna re,sarcire, ac reparare studuerint, quem-

'admodum Nos vel maxime optamus, et a miseratio-
num Domino humiliter enixeque exposcimus. 

Hac autem occasione sciatis velimus, venerabi-
les fratres, mendacem quemdam libellum gallice 
scriptum et Parisiis recens editum fuisse, quo cum 
summa perfidia, et impudentia in lectoris animum 
dubia insinuantur, ut luctuosissimae rerum in Me-
xico vicissitudines huic apostolicae Sedi aliquo modo 
attribuendae sint. Quod quidem quam falsum, quam 
absurdum sit, omnes certe noscunt, atque id luce 
clarius apparet, inter alia documenta, ex epistola 
Nobis die XVIII. superioris mensis junii ab infeli-
cissimo Maximiliano in carcere scripta, antequam 
indignam et crudelem mortem obiret. 

Hanc ipsam vero nacti opportunitatem conti-
nere non possumus, quin méritas, amplissimasque 
latides tribuamus clarissimae memoriae Ludovico 
Altieri, sanctae Romanae Ecclesiae cardinali, et Al-
bani episcopo. Ipse enim, ut optime nostis. summo 
loco natus, claris virtutibus ornatus, gravissimisque 
muneribus perfunctus. Nobisque carus, ubi primum 
accepit horriiieum cholerae morbum Albanum gras-
sari, sui omnino immemor et caritatis aestu in com-
missum sibi gregem flagrans, illuc statim advolavit. 
Ac nullis laboribus, nullisconsiliis, nullisque incom-
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modis, et periculis parcens, dies noctesque^me moifi 
et requie miseros infirmos, et moribu'ndos spirituali-
bus quibusque praesidiis, et omni alia ope suis pro-« 
priis manibus juvare, reficere ac solari numquam 
cessavit, donee horribili morbo correptusuj -veluti 
bonus pastor dédit ànimam suam m-o ovib^s suis. 
Equidem illius memoria in Ecclesiae fastis semper 
in benedictione erit, quandoquidem christianae cari-
tati« victima fortunatam obiit mortem, et maximam 
ac numquam interituram gloriam sibi, Ecclesiae, ac 
nobilissimo vestro, omniumque catholicorum anti-
stitum ordini comparavit. Nos quidem etiamsi gravi 
moerore affecti fuerimus, vix dum ejusdem cardina-
lis obitum audivimus, tamen magna consolatione 
sustentamur, quod certam spem habemus, illius ani-
mam ad coelestem patriam pervenisse, ibique in Do-
mino exsultare, ac fervidas Deo pro Nobis, vobisqne, 
et universa Ecclesia preces offerre. Debitam quoque 
laudem tribuimus utrique Albani clero, qui illustria 
sui antistitis vestigia sequens cum ipsius vitae discri-
mine omnem, religiosam praesertim, operam aegro-
tantibus, morientibusque sedulo n avar »non destitit. 
Omnibus etiam praeconiis digni sunt Nostri milites 
ibi morantes tum a publica securitate servanda, 
vulgo Grendarmi, tum qui Zuavi appellantur ; nam 
vitae periculo plane spreto, in defunctorum potissi-
mum humandis corporibus praeclarum christianae 
caritatis praebuerunt exemplum. 

Denique, venerabiles fratres, ne desistamus le-
vare animas nostras ad Dominum Deum Nostrum, 
qui est multae misericordiae omnibus invocantibus 
eum, et ipsum jugiter oremus, et obsecremus, ut 
strenue vobiscum stantes in praelio, atque opponen-
tes murum pro domo Israel, et Ecclesiae suae san-
ctae causam viriliter propugnare, et omnes Eccle-
siae inimicos ad justitiae, salutisque semitas redu-
cere possimus. 

A zágrábi érsek s bibornok pásztori körlevele a pap-
sághoz. 

Venerabilis fratres et filii diloctissimi ! 
Quemadmodum de plerisque quaestionibus et eventibus 

aevi nostri, sic et de quaestione sic dicta dualismi, quae totius 
imperii Austriaci compagem,ac singulas constitutivas ejus par-
tes vehementer afticit, varii regnant obtutus, disparatissima-
que de eo, in publiais etiam scriptis ac pagellis promuntur 
judicia. Alii systema hoc ceu felicissimum proclamant humani 
ingenii partum, cujus solius virtute adeo intricatae monar-
chiae nostrae res optatam assequi possint exaequationem. 
Alii illud maguis quidem difficultatibus obnoxium vident, 
nec omnino periculis vacuum ; sed vero, unicum reputant 
medium, quod in arduis bis rerum adjunctis, ad reducendum 

in imperio ordinem, firmamque status publici consistentiam, 
superfuerit. Nec desunt contra alii, qui illud magnae parti 
nationum populorumque, e quibus monarchia Austriaca com-
posita est, juribus praejudiciosum, et nequaquam ita compa-
ratum censent, ut ex eo optati publicae prosperitatis fructus 
possint progerminare. 

Non est meum, judicium ferre de his disparatis, atque 
adeo invicem repugnantibus opinionibus. Nec tantam mihi, 
tamque profundam rerum politicarum vindico notitiam, ut in 
difficili adeo, summique momenti quaestione, tutam aberrore 
sententiam existimem me posse pronunciare. Id unum ausim 
asseverare, quod postquam hoc systema non tantum per re-
presentativa corpora nationis Hungarae, simul ac germano-
slavorum monarchiae populorum, sed positiva etiam august1  

imperatoris ac regis nostri sanctione est adoptatum et confir-
matum : in praesentia, qualiscumque in contrarium agitatio et 
boni civis et veri christiani hominis officio adversa debeat 
reputari. 

Quippe non magno ingenii acumine opus est, ut quis 
perspiciat, in eo, ad quod res hoc momento pertigit, publica-
rum monarchiae nostrae rerum stadio, rejectionem, de quo 
nobis sermo est, systematis, et cujuscumque alterius adopta-
tionem, ineluctabilibus difficultatibus fore obnoxiam, imino 
praesentissimum ordini publico, securitati, ipsi adeo consisten-
tiae imperii periculum fore adlaturam. Non est bonus filius fa-
milias, qui ruinam paternae domui minitantia consilia, non 
modo non studet ab ea avertere, sed sua plane succolare pergit 
cooperatione. Ita nec seu providus, seu frugi patriae suae 
civis dici potest, qui gravia huic damna, aut plane perniciem 
portendentes convulsiones, quoquo modo, facto suo et stu-
diis fovet aut promovet. 

Sed oppositio idgenus et repugoantia adversus systema, 
tanta quarumvis, summarum etiam, auctoritatum consensione 
adoptatum, baud etiam conciliari potest cum spiritu et placi-
tis sacrosanctae religionis nostrae. Obiigamur enim, e posi-
tivo legis christianae praescripto, reverentiam et obsequium 
exhibere omni legitimae potestati, et obedire superioribus, ut 
ait s. Paulus, etiam discolis. Nec umquam seu divinus Sal-
vator noster in his terris ágens, seu apostoli se umquam in 
patriae constitutionis, vigentiumque eivilium legum vellicatio-
nem immiserunt, sed promptum iis praestiterunt obsequium, 
nisi eae in manifestam cum superiore, id vero est divina lege, 
incidissent repugnantiam. Tum enim inconcussum ipsorum 
fuit axioina : oportet obedire Deo magis quam hominibus. 
Hoc suo exemplo satis docuerunt institutores fidei nostrae, 
quales hoc in obtutu esse deceat, immo exdivini sui magistri 
voluntate esse oporteat christianos, intuitu suae erga subli-
miores, civilis status auctoritates subordinationis ; quamve 
repugnet spiritui religionis nostrae, adoptato per civiles au-
ctoritates regiminis systemati se opponere, maxime dum id-
genus oppositio periculosas publicae rei convulsiones praevi-
detur inductura. 

Si hoc tenet quoad omnes,qui christianae vitae sequun-
tur professionem : magis etiam, immo praecipue tenere debet 
quoad sacerdotes, ejusdem fidei praecones, magistros et ad-
ministres, quorum est, ex ipsa divina sua institutione, cae-
teris, quae recta justaque sunt, verbo non minus ac proprio 
exemplo demonstrare. Certe perquam triste est, videre pol i-
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ticarum agitationum Üuctibus immergi eos, qui, vi sanctae 
vocationis suae, homines a nimia rerum temporalium cura 
retrahere, et omni virium contentione ad consectanda aeter-
nae vitae praemia stimulare debent; videre evangelii prae-
cones, quorum praecipua obligatio est, sopire odia, exstin-
guere dissidia, fiduciam, harmoniam, mutuamque caritatem, 
quae secundum doctrinam doctoris gentium, vincuhim est 
perfectionis, difFundere et nutrire in cordibus fidelium; fa-
ctionum politicaruin studiis mentes cordaque hominum in-
cendere, dissociare ; perquam triste inquam est, videre eos, 
qui, vi sublimis missionis suae, erga omnem legalem auctori-
tatem bonis quibusvis artibus succolare debent venerationis, 
iiduciae et obedientiae sensus : incautis sermonibus, aut 
audacibus suis factis, ad inobedientiam, diffidentiam aut 
plane resistentiam concitare. 

Sed praeter haec, e natura vocationis sacerdotalis 
desumpta rationum momenta, dantur et alia argumenta, 
quae clerum ab omni adversus adoptatum semel in monar-
chia principium agitatione debent retinere. Missis caeteris 
unum tantum memorabo. 

Innumeris in dies et eventibus et pagellarum publica-
rum testimoniis, nec exteris tantum, sed et domesticÍ3, disci-
mus, religionem christianam, ac imprimis immaculatam ejus 
depositariam, Ecclesiam catholicam, infestissimis undique 
impeti armis, idque tantopere, ut omnino cuncta mundi ele-
menta, ipsae inferni portae in ejus exitiuru conspirasse vide-
antur. Nolim syllabum texere iniquitatum, quibus caput 
Ecclesiae, summus pontifex noster, vere pius, vere sanctus, 
'ncessanter lacessitur. De his, iteratis jam vicibus, sermo 
mihi ad vos fuit, venerabiles fratres et filii dilectissimi. Et, si 
vel majorem eorum, quae in banc impietatis classem perti-
nent, recensere vellem, eventuum partem : non pastoralis 
epistola, sed intégra volumina mihi forent conscribenda. Sed 
quid etiam idgenus deductione opus est, posteaquam toti 
mundo constat, non dari mendacii, insolentiae genus, quod 
in pontificiam sedem, ipsumque venerandum Pii IX. caput 
non fuisset, infelici hoc aevo nostro, congestum ? Neque in 
eorum me immittam enumerationem, quae in exteris oris 
regnisque, potissiinum vero in Italia, regno illo catholico, 
quod inde ab Ecclesiae incunabulis fidei, ceu firmissimum 
religionis christianae propugnaculum suspiciebatur, a quatuor 
incirca lustris, in oppressionem, immo propudium ejusdem 
8acrosanctae fidei 8unt perpetrata, hodiedumque, violentiori 
in dies impetu, nec a singillativis tantum ac privatis homi-
nibus, sed ab iis potissimum, qui regendis infelicis illius po-
puli sortibus praesunt, perpetrantur. Idem tenet de aliis 
quoque Europae, immo et Americae ditionibus. Nonnulla tan-
tum ex multis, quae ipsum, cujus pars sumus, impérium, re-
eentioribus his temporibus miserandum in modum, hoc sub 
obtutu exagitant, memorabo, idque paucis solum verbis et 
per summos quodammodo apices. 

Quid, quae3o, constans ista et multifaria adversus con-
ventionem, Sedem inter apostolicam et august um principem 
nostrum initam, quam passim concordatum compellant, agi-
tatio, monstrat aliud, quam infrunitum in Ecclesiam, ipsam-
que fidem catholicam odium? Quippe in quo proprie con-
sistât haec conventio ? quis ejus sit scopus, quae natura et 
indoles ? iteratis jam vicibus tum in forma pastoralium lite-

rarum, tum per modum specialis elucubrationis coram vobis, 
fratres et filii dilectissimi, deprompsi sensa mea ; quae qui 
revocare in memóriám veluerit, in tomulo selectiorum pas-
toralium mearum literarum 4. pag. 100. et sequentibus, to-
mulo item 5. pag. 125. et sequentibus inveniet. Vel ex iis 
sane, quae illic continentur, quisque mente a praejudiciis 
libera, e'f veritatis Studio animatus, facile perspicere potest : 
concordatum nil esse aliud, quam stabilitum ecclesiasticam 
inter et civilem potestatem tractatum, cujus virtute Eccle-
siae catholicae, iniquis sane antehac servitűtis indaginibus 
in Austriae imperio constrictae, nativa, jureque divino débita 
libertás restituitur. Alienarum a fide catholica confessionum, 
quarum ne mentio quidem occurrit in toto tractatu, jura et 
immunitates, per concordatum nullam passae sunt deminu-
tionem. Nulla etiam cuicumque alteri hominum classi, statui 
aut ordini illata est injuria aut praehabitae libertatis facta 
restrictio ; ut adeo nemo conqueri possit, nec, quoad sciam, 
conquestus umquam sit, sibi per concordatum damnum ali-
quod aut praejudicium fuisse generatum. Si qui temeratae 
vitae, et scandala scandalis cumulantes homines, quales nec 
sanctuario quandoque desunt, in publicas adversus concor-
datum proruperunt querelas eo, quod legitimae superioritatis 
interventu, licentiae vitae suae limites poni experti 3int : id 
concordati existimationi non potest derogare ; tanto quidem 
minus, quod justa cleri relate ad praesulum auctoritatem 
subordinatio, innumerorvtm sacrorum canonum sanctione, 
citra ullum etiam ad concordata respectum, sit constabilita, 
haecque subordinatio per concordatum Austriacum alleviata 
potius sit, quam aggravata. Si igitur, hac concordati inno-
centia non obstante, tantae in illud undique multiplicantur 
aggressiones, tantae conjiciuntur calumniae, tanta probra, 
tamque iniquae imputationes, ut etiam eventus in nullo cum 
eo positi nexu, ipse adeo infelix armorum imperii successus, 
ei adtribuantur : manifestum est, causam rei non alibi, quam 
in infen30 erga Ecclesiam fidemque catholicam animo, posi-
tivoque odio esse requirendam : utpote quam sublatione 
concordati, in priorem illam indignam servitutem cuperent 
videre rejectam, sicque successive magis in dies sperarent 
attenuatum, immo conculcatum iri. 

Aliud, non minus indubium, labascentis fidei, inimici 
que erga Ecclesiam catholicam in nostra quoque monarchia 
spiritus indicium est, iste tam vehemens nisus scholas ab 
influxu sacerdotii eximendi ; qui quidem pruritus non singu-
lares tantum personas invasit, sed majorem partem eorum 
quoque, qui ad coordinandum publicae rei statum, condendas 
leges, eíformandamque civilem monarchiae constitutionern 
sunt acciti aut deputati. Exemptionem idgenus vocant eman-
cipationem scholae a jugo Ecclesiae. Sed vero non vident, 
aut videre nolunt hi homines, quod instituti scholaris ab Ec-
clesia separatio, si reapse quocumque infelici fato in effectum 
deduceretur, necessario tristissimum in religioso-moralem 
juventutis statum influxum foret exertura. Jam nunc juven-
tus nostra parum habot religiosi spiritus ; jam nunc magna 
sui parte prona ruit in illicias carnis, vitiaque, corpus et 
animam miserum in modum depascentia ; jam nunc haud 
parum superbiae spiritu est afflata, ad resistendum superiori-
tati, omncque audaciae genus proclivis. Quid fiet, si per 
formalem scholae ab Ecclesia disjunctionem, modicis etiam 
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illis fidei et religionis subsidiis, quibus adusque, ne penitus a 
virtutis traraite deviaret, eontinebatur, exuta fuerit et desti-
tuta ? Fiet quod futurum sapientes omnes dudum prospexe-
runt. Adolescet progenies ornnis religionis, adeoque et virtu-
tis, et tenerioris cujusvis sensus expers, arrogantia tumens, 
cunctis sensualitatis illoeebris indulgens, Dei immemor, irre-
verens parentum, ad ciendas faetiones turbasque; ' publico 
ordini periculosas, paratissima. Hoc evenit semper et ubique, 
ubi juventutis institutio et educatio non fuit vivo ac tenero 
religionis spiritu animata. Hoc et in nostra eveniet monar-
chia, si, per summum infortunium, impii isti scholam a reli-
gione dissociandi conatus effectu fuerint coronati. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 7-én. Igy állván az egyházi ügyek, hogy a 

papság a szentmisén kivül alig tartott meg magának vala-
mit azokból, melyek a világi katholikusok által is kezeltet-
hetnek ; hogy a befolyások legjelentékenyebb része a kor-
mány kezében maradt mai napig, ez részint az idők, részint 
annak szüleménye volt, mert a hivek nem kívánkoztak be-
folyások után; ami még megmaradt, azt a kegyurak és tem-
plomatyák között felosztotta : mi van még hátra ? A köte-
lesség kath. egyházi érdekeink védelmére kelni, hogy a tár-
sadalmi térről leszoríttatva, az egyesek lelkismeretének kö-
rével ne kényszerüljünk megelégedni. A vallásfelekezetek 
társadalmi és állami súlyra vergődni törekednek, a katho-
likus népségnek sem szabad e tért feladni, e súlyt megvetni, 
vagy elhanyagolni. Egyes ember mit sem nyom, mi van a 
keblekben, avval nem törődik senkisem : csak az jöu számí-
tásba, ami társadalmi, állami súlyt keres és bír a nyilvános 
életben. S ha szent az egyes embernek lelkismeretében az ö 
kath. hite, s mindazon javak, melyek evvel összeköttetésben 
vannak : törekednie is kell, hogyT e javaknak, s e javak kút-
forrásának, a kath. hitnek érvényt, s becsületet szerezzen 
mindenütt, ahova az egyes ember bejut, s müköáik ; tehát 
nemcsak a házi, hanem a nyilvános életben is. 

Hogy ez meglegyen, a nm. minister báró ur érdekelt-
séget akar felkölteni a katholikusokban az ő egyházi érde-
keik iránt ; hogy érdekeltessenek, javasolja, miszerint ha-
zánkban is, mikint Erdélyben, kath. rendek vétessenek fel 
minden egyházi ügyekbe, melyek a dogma és a fegyelem 
kivül esnek ; mert amely okok javasolják a kath. egyház au-
tonómiáját Erdélyben, azok javasolják hazánkban is, s nincs 
ok, nem is lehet, hogy a katholikusok Erdélyben az egy-
házi autonómia nagyobb mértékével bírjanak, semmint Ma-
gyarországban. 

A kath. hiveknek ezen bevonását az egyházi ügyekbe 
biztos orvosságnak tekinti a nm. minister ur, mert a közö-
nyösséget is csak a katholikusok között látja, és e közönyös-
ségnek kútfejét abban találja, hogy a kath. hivek minded-
dig az egyházi ügyekből ki voltak zárva. 

Felvilágosítottuk, mennyire voltak a kath. hivek ki-
zárva, és ha kizárva voltak, az egyház zárta-e ki őket, vagy 
pedig más valaki '? Könnyű lesz e tényt is felvilágosítani, 
melyet a nm. minister ur közönyösségnek nevez. 

Az erdélyi katholikusok is kerestek érdekeltséget a hi-

vek között, ők is kivántak cgyütties, közös működésre utat 
nyitni; de nem mondták: ime a papság elzárkozott a világi 
hívektől, innen a világi hivek között a közönyösség ; hanem 
a történetre hivatkozva mondák : ime ! világi hiveinknek az 
egyház mindig tágas működési kört nyitott ; e működési 
kör ma Lines meg, de nem az egyház zárta ki őket, hanem 
1850-ben más valaki; kérjük meg ő Fölségét, nyissa fel előt-
tünk és hiveink előtt e tért, mert csak ő az, aki ez akadályt 
az útról elmozdíthatja. 

Van elég hitközönyös a katholikusok között ; de az 
nem azért lett hitközönyös, mert egyházi tisztkedést nem 
vitt, hanem más okok miatt. 

A nm. minister báró ur a befolyás hiányának tulajdo-
nítja a hitközönyösséget; mi inkább megfordítva mondanók : 
nem a befolyás hiánya szülte a hitközönyösséget, hanem a 
hitközönyösség szülte azt, hogy némelyek saját egyházi ér-
dekeikkel, söt az egész egyházzal se törődjenek semmit, és 
lia ajánltatnék is nekik némi befolyás, azt ne kívánják, azt 
semmire se becsüljék. 

A nm. báró ur annyira meg van győződve, hogy e be-
folyáshiány az észlelhető közönyösség forrása, hogy e be-
folyáshiányt a közönyösség egyedüli kútforrásának nyilat-
koztatta, g o n d o l v á n , hogy ha szerinte az eddig megtagadott 
kútforrás bedugatik, a közönyösség is megszűnik. 

Hogy ez volna a közönyösség egyedüli forrása, annak 
ellenmond épen az, amit a nm. minister ur mond, hogy ez 
oly nagyT, miszerint társadalmi bajnak tekinthető. Pedig 
semmiféle társadalmi bajnak nincs egyedüli egy forrása, 
épen azért, mert már társadalmi bajjá nőtt ki. Ily bajok 
létrehozására mindig több erők, több okok működnek közre. 

Es ha a hitközönyösségnek a nevezett befolyáshiány 
volna oka, erről a felelősségi teher nem az egyházra esnék, 
mely, mikint előmutattuk, minden befolyást adott, amit ad-
hatott, hanem az állami hatalomra, mely minden megnyitott 
befolyást maga foglalt el, és mikor e bajon segiteni kell, 
nem az egyház, hanem az segithet, akinél ama befolyás van, 
hogy kezeiből kiereszsze. 

. Es ha a befolyáshiány szülte volna a nevezett közö-
nyösséget ; azoknak, kik befolyást gyakoroltak, legbuzgób-
baknak kellene leuui, úgymint a kormányférfiak, a kegy-
urak, a müveitek,a gazdagoknak, mert ezeknél volt a befolyás 
az egyházi ügyekre. Sajnos, de lia van hitközönyösség, az 
épen a müveit, a gazdag osztályoknál mutatkozik, vagy Í3 
azoknál, akik mindazon befolyási jogokat birták, melyek a 
világiak által biratliatnak. A pórnép, a tudatlan, a szegény', 
a műveletlennek csúfolt nép legbuzgóbb a hitben, — sze-
géuy a pénzben, — gazdag az ő hitkincseiben. Aki gazdag 
volt a befolyásban, szegény lett a hitben, hideg a hitbuzgó-
ságban : aki semmiféle módon be nem folyt az egyházi 
ügyek vezetésébe, az maradt hithű. Hogy e hithüségét a 
vallási vitáknál nem fejti ki, hogy ugy szólván semmit sem 
nyom, csak onnan van, mert seuki sem mondja meg neki, 
miről van a szó, legfölebb a lelketlen izgató, a hazug nép-
csaló. Nincs ez semmi más felekezetnél sem, hogy a politikai 
térre vonszolt vallási viták a templom küszöbét soha át nem 
lépik, s azok lármája az oltár lépcsőin soha nem viszhangzik, 
csak nálunk. Nem igy van ez más vallásfelekezeteknél; és ez 
az oka bizonyosan, hogy a kath. nép, habár túlszámmal van 
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Í Z országban, nem nyom semmit, más vallásfelekezetüek, 
habár kevesebb számúak, mégis sokat nyomnak. 

A kath. ne'p nyugalmát tehát nem lehet, nem szabad 
hitközönyöségnek nyilatkoztatni. A müveit osztályoknál van 
közönyösség, de van áldozatokban fényesen nyilatkozó hit 
is. Ez az, amit az evangéliumban olvasunk : simile est re-
gnum coelorum sagenae missae in mare, et ex omni genere 
piscium congreganti ; hasonló a mennyeknek oi'szága a szán-
tóföldhez, melyen a tiszta buza mellett konkoly is nö, s a 
gazda meghagyja ezt egészen az aratásig.Nézzük e földet,épen 
azoknál találunk legtöbb hitközönyösséget, akiknél a befolyás 
volt, azoknál hitbuzgóságot, akik semmiféle befolyásokkal 
nem birtak. 

A protestánsoknál ez nincs igy, mondja a nm. minister 
ur, közöttök buzog, lángol a hit. Buzogna, lángolna, ha meg-
volna. A protestánsoknál a hit, a katholikusoknál nagy mérv-
ben a hitetlenség — nem vonjuk hittani bonczkés alá a mi-
nister ö nagyméltóságának eme mondatát. 

Hol vetik el, hol nevetik ki a szentírást, hol tépték 
össze a hitigazságok symbolumát, hol tagadták a Megváltó 
istenségét, a megváltás természetfölöttiségét, hol fogadták 
dicséretekkel Renant, az istengúnyolodót, hol tagadták 
Krisztus Jézusnak testi feltámadását, a ker. hitnek, sz. Pál 
apostol szerint, alapját, hol terjesztik, haladás neve alatt, a 
materialismust, kiknél van a rationalismus mint egyedüli hit-
tudomány? Tömegesebben jár-e a prot. nép a templomba,szor-
galmatosabban járul-e az ur asztalához, mintsem a kath.népj 
és pedig a müveit osztályt véve tekintet alá ? Nehéz meghatá-
rozni : a nm. minister ur pedig oly könnyen méltóztatott ítélni. 

Igaz, a prot. nép erösebben lármáz, szenvedélyesen mo-
zog, valahányszor a prot. vallás társadalmi érdeke szóban 
van a kath. egyház fölött, sőt, nem tanácsolnék, hogy valaki 
a debreczeni toronyra keresztet tétessen, habár ez a protes-
tánsoknál sem a dogma, sem a disciplina ellen nincsen. Ez 
más valami, mintsem hitbuzgóság. A buzgóságon kivül más 
mozgató erők is léteznek, amit annál könnyebben különböz-
tethetünk meg, minthogy azok lármáznak ilyenkor leghan-
gosabban a protestánsok közöl, akikről más kétségkívüli té-
nyek és nyilatkozatok miatt, például a Renán iránt elvi barát-
ság, még arról is kell kételkednünk, hogy hisznek-e még 
Istent ? Katholikus-ellenes törekvés van elég ; de ezen törek-
vést a protestánsoknál hitbuzgóságnak senki sem fogja 
nevezhetni. A legbuzgóbb, a legsürgőbb protestánsok között 
sokakról el lehet mondani, amit Rousseau irt a genfiekről : 
„Csudálatos prédikausaitok vannak nektek ; nem tudhatni, 
mit hisznek, de azt sem, amit nem hisznek, utoljára azt sem, 
amit hinni látszanak.Saját hitüket csak abban lelik,hogy meg-
támadják másnak hitét." Ami ifjaink elvégzik iskoláikat, Lu-
therről,Cal vinröl, azon borozási és apácza hajtó vadászati jele-
netekről semmit sem hallanak, melyekről a történelem eleget 
szól ; sőt mondhatjuk, hogy az egész protestantismusról egy 
sértő, egy gyalázó szót sem hallanak, s ha később az ifjú ön-
szorgalmából nem tanulmányozzaatörténteket,a protestantis-
mus hőseit kész az Isten választott embereinek, az emberi-
ség legnagyobb jótevőinek tartani. Katii, tankönyveink a 
gymnasiumokban nyitvák mindenki előtt, állításunkat bizo-
nyitják, — hogy az előadásban sem jön elő, ami megvetést, 
vagy épen gyűlöletes indulatot gerjesztene a fiatal nem-

zedékben a protestantismus iránt, arról ép e nemzedék 
tanuskodhatik. Ugy van-e ez viszont a protestáns iskolák-
ban ? A napi életből tudjuk, hogy a prot. ember három 
mondatot sem képes előadni, hogy a három közöl legalább 
egy mondat a katholikusok butaságáról, a pápák zsarnok-
ságáról, a romai udvar, a szerzetes házak botrányáról mesét 
ne tartalmazna. Ki fogja valaha a protestánsok fejéből ki-
verni, hogy a katholikusok nem képimádók ? Ily butasá-
gokra betanított prot. gyermeket találni, aki még nem tudja, 
ki volt sz. István, de tudja ki volt Bocskay, — nem tudja, 
mennyit gyilkoltak meg a pogány császárok, de végtelenig 
tud regélni, mennyit gyilkoltak meg a katholikusok, stb. 
nem tudja, mit tanított Krisztus, de tudja, mint átkozódott 
Roma ellen Luther, —nem tudja, mit kell hinni, de tud a 
katholikusok vallásos szokásairól gúnyolódni, — nem tudja 
mi Krisztus Jézusnak a parancsolatja, de tudja, mi a prote-
stánsnak a katholikusok irányában a teendője. Ez közszel-
lem, ez felekezetiesse'g, mely épen akkor volt a prot. ifjak 
fejében feltorlaszolva, mikor a mi híveinknek a vallásos türe-
lemről prédikáigattak ; de hogy ez erény, hogy ez hazafiság 
lenne, hogy ezt sajnálni kellene, mert ez a katholikusoknál 
nincs, ezt nem mondandjuk soha. 

Ha tehát a közönyösség kutforrásai után kutatunk, 
nem a befolyáshiány, hanem más társadalmi ágensekre buk-
kanunk , melyeknek e gyászos jelenséget kell felrónunk. 
Mondhatnók, a catholicismus kitűnő civismusa az, hogy más 
vallásfelekezetek ellen nem gúnyolódik, még ha saját vallási 
kárával is jár az : mialatt más felekezetek némely oktatói ép 
a gúnyokban, az előítéletekben, szóval az ifjú elméjének kora 
elbutitásában lelik főfeladatukat. Tudjuk, hogy butította 
Ivánka, pataki collegiumi énektanitó a prot. ifjúságot a 
„Dicsértessék a Jézus Krisztus" köszöntés eredetére nézve. 

És mikor a kath. embernek közönséges vallásosságát 
bigotteriának, közönséges napi buzgóságát rajongásnak, az 
igazság és jog férfias védelmét ultramontán törekvésnek, a 
vallássali nemgondolást, a közönyösséget, a templomkerülést, 
a dogmák megvetését felvilágosodásnak, független szellemi-
ségnek, műveltségnek, polgári türelemnek kiáltják — köny-
vekben,röpiratokban,napi sajtóban, színdarabokban,novellák-
ban, stb. kürtölik, dicsérik, dicsőítik ; mikor a közönyösséget, 
mint legbölcsebb, legigazságosabb államelvet kiáltják ki ; és 
hogy az alkotmányt a vallásközönyösség alapjára áttehessék, 
a vallás tanait, szokásait, társadalmi értékét 30—40 éven át 
minden kigondolható alakokban piszkolják,nevetségessé tenni 
iparkodnak ; hogy ily hosszú, ily kitartó, ily elmésen veze-
tett támadások, gúnyok, megfélemlítések utoljára mégis 
sokat rontanak, a hitbuzgóságot megbénitják, ki az, aki ezt 
nem értené ? És mondhatná-e a nm. minister ur, hogy ez 
hazánkban is nem ugy volt ? Hiszen ő nmlga is a „Falu 
jegyzőjében" a szónok főesperestet csak mint nevetséges 
ostobát tudta szerepeltetni. Simább alakban, kisebb mérték-
ben volt, mint például Belgiumban, vagy Francziaországban, 
de mégis megvolt ; és amily fokban mindez megvolt, oly fok-
kal terjedett a hitközönyösség is. Ki csudálkozhatik azután, 
hogy a gyengék, milyenek mindig legtöbben vannak, liitök-
ben igazán gyengék ? És mikor a hitközönyösség oly becsü-
letre vergődik, hogy kath. ember még esküdt sem tehet, ha-
csak nyiltan minden ellen, ami szent, nem káromkodik; ke-
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ve se II lesznek oly erősek, akik a közélet eme ijesztőjével 
szembe szálljanak. Vannak, kik a katholikus körben legjob-
bak, a protestánsok közé jutván, már betvenkedők, kik 
bevallják, bogy napi kenyeröket sem birják megszerezni, ba 
tudnák, hogy ők gyónni járnak. Végre, mikor az 1848-i alkot-
mányban a hitközönyösség államelv lett, a hitközönyösség-
nek kutforrását a papságban koresni, különös dolog. Az er-
dőben vagyunk és a fát a réten keressük. 

Szeretnők, ha a protestánsok közöl kitűnő példákat 
mutatott volna nm. minister ur, mint, buzgólkodnak a sym-
bolum, vagyis a credo mellett, mint égnek, lángolnak Krisz-
tus Jézus istensége, testi feltámadása, a megváltás természet-
fölöttisége, a lélek halhatatlansága, az örök retributio dog-
mája mellett stb., épülnénk a példákon, bevallanók, hogy 
a protestánsok jelesei között van hit, tehát lehet hitbuzgó-
ság is ; de mig a Prot, lapban épen mindezeknek ellenkező-
jét látjuk számról számra, akkor kénytelenek vagyunk azon 
lélektani tételre figyelmeztetni minden gondolkodó elmét, 
hogy a buzgóság indulatán kivül vannak más indulatok is, 
melyek az akaratot mozgásra, tevékenységre birják. 

O ! hány példát mutathatnánk mi a kath. családok 
vallásosságáról, buzgóságáról ! De a kath. ember azon aske-
ticus elvet tartja, non quod bonum fecisti, sed quod bonum 
faciendum est, cogita, azért elforditjuk figyelmünket a 99 
igaz hivötől, a 100-dik közönyösön ü nagyméltóságával 
együtt gyászolunk, és ezt életre hozni törekedünk. 

De valamint a befolyás hiánya nem szülte, ugy a meg-
engedett befolyás sem fogja megszüntetni a hitközönyössé-
get, söt félünk, ne sit pejor medicina morbo. Az egyház hit-
buzgóságért szokott eddig jogot adományozni az ő híveinek 
a befolyásokra, most először történnék, hogy e jog közö-
nyösségért adatnék. Mi fog történni, nem tudjuk, mert a 
püspökök tanácskozásain részt venni szerencsések nem vol-
tunk ; de ha a nmlgu minister ur által felhozott indoknál 
fogva adatnék meg eme befolyás, ez első eset volna az egyház 
történetében. (Folyt.) 

FREIBURG, sept, 22-én. (Okmányok a Badenben ke-
letkezett ujabb egyházviszályhoz.) A froiburgi érseki megye 
hirdetménylapja ma több okmányt tartalmaz, melyek a nö-
vendék-papok előleges kiképeztetéséről szóló nagyherczegi 
rendeletre vonatkoznak. Ezek szerint a belügyministerium 
f. é. augustus 12-én a freiburgi ordinariatusnak megküldte 
a szóban forgó rendelet vázlatát, hogy arról véleményt ad-
jon. Az ordinariatus april 17-én válaszolt, ünnepélyesen til-
takozván a tervben levő rendelet ellen, mivel az az egyház 
szabadságát, és a püspök abbeli jogát, hogy az egyház szol-
gáit ruégválaszsza, kiképeztesse és kiküldje, a legnagyobb 
mértékben sérti. 

A ministerium april 30-ról kelt ujabb átiratban kijelen-
tette, hogy a rendelet egyedül az 1860. oktober 24-ki tör-
vény 9-ik czikkelyének foganatosítására czéloz, mely „az 
egyháznak jogi állását" megállapitja. A ministerium — 
mondja az átirat — ez alkalommal is hü maradt az egyházra 
vonatkozó állami rendszabályok foganatosításánál követett 
elvhez, és a rendelet véglegos határozathozatal előtt az egy-
házi hatóságnak átküldötte, hogy e tekintetbeni óhajtásaikat 
nyilvánítsa. 

Ezen átiratra az ordinariatus nem felelvén, a ministe-

rium junius 14-én ujolag sürgette a választ azon megjegyzés-
sel, hogy az evangelikus egyházi hatóság már m. hó 24-én 
terjedelmesen nyilatkozott a rendeletről.— „Őszintén sajnál-
nánk — mondja a minister — lia a nyilatkozat további el-
halasztása folytán kényszerülnénk a rendeletet kibocsátani, 
anélkül, hogy az egyházi hatóság óhajtásairól értesültünk 
volna, melyeknek lehető tekintetbevételét már a f. é. april 
23-ki kibocsátványban is kilátásba helyeztük." 

Julius 25-kén az ordinariatus bővebben indokolta til-
takozását a ministerium előtt, a többi közt felhozván, misze-
rint a kormányrendelet követeli az egyházi hatóságtól, hogy 
az egyházi hivatalokat egy nem katholikus, illetőleg vegyes 
felekezetű államhatóság határozatai értelmében osztogassa. 

„Az állam jogosítványa, mely szerint a katholikus egy-
házszolgák neveltetéséről,kiképeztetéséről, állásáról és jogai-
ról, valamint a katholikus egyház-hivatalok betöltéséről ren-
delkezik, ellentétben áll az egyház önállóságával, jogaival és 
átalában véve a fennálló joggal éa szabadsággal, valamint az 
egyház szolgáinak javításával és kötelmeivel. Az egyháztör-
vények értelmében minden püspök köteles a papokat oly tu-
dományos kiképeztetésben részesittetni, mely legalább is egy 
szivonalon álljon az államszolgák, illetőleg a müveit osztály 
képzettségével. Eddig hiven megfeleltünk ezen egyházi köte-
lességnek, s az egyház és társadalom érdekében jövőre sem 
fogjuk azt figyelmen kivül hagyni. De ezen egyházi köteles-
ség felett őrködni, azt vezetni, nem az államhatalom van fel-
jogosítva, mivel nem egyházi főhatóság, s mivel mi ezen két-
ségtelenül igen fontos egyházi kötelesség teljesitéseért csu-
pán egyházi elöljáróknak vagyunk felelősek. Németország-
ban, sőt tudtunkkal az egész müveit világban, még egyetlen 
államhatóság sem igényelte magának a jogot, hogy ily mó-
don határozzon a katholikus papok kiképeztetése és hiva-
tal képessége felett. 

Az 1860. october 9-i államegyház-törvény ellen ugy a 
szentszék mint érsek ő mltga határozottan és ünnepélyesen 
tiltakoztak, kijelentvén, hogy e törvény az egyházra nézve 
annyiban nem bir jogerővel, mert általa az egyház és szent-
szék jogai és a püspök hivatali hatalma megsértetnek. Név-
szerint pedig az 1860-ban kelt érseki emlékirat ünnepélye-
sen tiltakozott azon értelmezés ellen, melyet a kormány a 
szóban forgó törvény 9-dik czikkelyének adott, azaz, tilta-
kozott a kormánynak egyházi ügyekben hozott minden ha-
tározata ellen. De az államtörvény azönfölül nem is jogosítja 
fel a kormányt a szőnyegen lévő rendelet kibocsátására, 
mert ez nem csupán az egyháznak a törvény 7-dik czikke-
lyében ismételve garantirozott önállóságával, hanem a 12-ik 
czikkelyben kimondott azon alapelvével is ellenkezik, mely 
szerint az egyházhatóság szabadon vezeti az egyházi pá-
lyára lépett egyének kiképeztetését. Sőt még a 9-ik czikkely 
sem jogosítja fel a kormányt, hogy kirekesztőleg s az egy-
házi hatóság közreműködése nélkül a tudományos előkép-
zés kimutatása felett határozzon, vagy pedig többet követel-
jen, mint amennyi a többi hivatalokra nézve aláírva van, 
és hogy a tanintézeteket kijelölje, hol ezen kiképzés meg-
szerzendő. Az e törvényre vonatkozó kormányindokok a pa-
poktól csak azon előleges kiképeztetést követelik,mely a köz-
hivatalokban alkalmazott egyéneknél, mielőtt hivatalba lép-
nének, megkívántatik. 



A 9-ik czikkely végre nem jogosítja fel a kormányt, 
hogy ily specialis hivatási szakma tekintetében, milyen az 
egyház- és államegyház-törvény, a kérdéses határozathoza-
talra egy tisztán állami és vegyes hitfelekezetü bizottságot 
hatalmazzon fel. Nem szükséges tehát bővebben taglalni, 
hogy a kormány e rendelettel az egyházszolgákat, kik, mint 
érintetett, egyátalában nem tartoznak az államhatóság juris-
dictiója alá, még sokkal behatóbb állami vezetésnek törek-
szik alávetni, mint milyen alatt az államhivatalnokok állnak. 
Ez utóbbiak fennálló rendeletek szerint, e tanulmányaik be-
végeztével, mielőtt hivatalokba alkalmaztatnának, nem tar-
toznak oly kiterjedt vizsgát letenni, mint amilyen a ter-
vezett rendeletben a papoktól kívántatik, kik az általános 
képzettség és névszerint a hittani tudományokat illetőleg, 
a nálunk érvényes határozatok értelmében már letették a 
vizsgát." 

Indokolása végén az ordinariatus még egyszer ünnepé-
lyesen tiltakozik a gyámnokság ellen, melyet az állam a pa-
pok kiképeztetése, s az egyházi hivatalok betöltése tekinte-
tében igénybe vesz. 

Válaszul a kormány közzétette a September 6-i rende-
letet a hivatalos lapban. September 14-én az ordinariatus 
ujolag tiltakozott e jogsérelem ellen, és kijelentette, hogy 
sem az egyházhivatal,sem az ennek alárendelt papság legke-
vésbbé sem fog közreműködni a rendelet foganatositásában. 

Hermann érsek ugyanazon napról kelt kibocsátványá-
ban igy nyilatkozik : „az ordinariatus tiltakozásában foglalt 
indokok alapján és főpásztori kötelességünk erejénél fogva, 
érseki megyémben megtiltom a papságnak és papi jelöltek-
nek, hogy az államvizsgában valamikép részt vegyenek, azaz, 
hogy a vizsgára bocsátásért, vagy az attóli felmentésért fo-
lyamodjanak, vagy annak alávessék magukat. (P. II.) 

KONSTANTINÁPOLY, sept. 30. IX. Hassoun Antal, 
konstantinápolyi örmény kath. patriarcha hazatérvén Romá-
ból, Fuad basa külügyi ministertől értesítést kapott, hogy a 
sultán által sept. 11-én fogadtatik, amikor a szentatya által 
küidött ajándékot személyesen átadhatja a sultánnak. A 
szentatya ajándéka onyxba vésett arczkép domború mü, 
melynek fehér rétege IX. Pius arczképét mutatja, a keret 
arany, drága kövekkel és gyémántokkal diszitve levén, amint 
az ajánkozó, és annak méltósága megkívánja, akit evvel 
megtisztel. A szentatya épen Hassountól érthette, mennyi sza-
badsággal bir az egyház a sultán birodalmában, mennyi ke-
gyességgel halmozza el a sultán a kath. papságot. Ugyan 
erről biztosíttatott a szentatya a párisi és bécsi nunciusok 
által, kik a sultánnál tisztelkedtek. Emiatt bizta meg a szent-
atya Hassount az ajándék átadásával, épen mikor Hassoun 
az érseki palliumot kapta. 

A fogadtatás napján Hassoun a perai palotájából nyilt 
kocsin indult, vörös talarisban, melljén viselvén a medji-dié-
rendnek első rendű jelét, elöl négy kocsin az érsek suffraga-
neus püspökei mentek, és Azarian titoknoka, mindnyájan 
azon rend 3-ik fokú jelét viselvén. 

Lovasok elől hátul nyargaltak. 
Belépvén a császári palotába, a nagyterembe vezette-

tett az érsek és kijött a sultán, s állva fogadta mindnyájokat. 
Az érsek és patriarcha török nyelven eképen szólt : 

„Adjon Isten hosszú és szerencsés uralkodást a mi 

urunknak, jótevőnknek ! A sok kegyelem, de különösen a 
vallási szabadság, melyet felséged minden ker. alattvalóinak, 
s igy az örmény katholikusoknak is adott, kik büszkélked-
nek hűségükkel felséged trónod iránt, például szolgálhat'a 
világon, s dicsértetik is a világon. Nem levén képesek a ke-
gyelmeket elsorolni, sem érettők elegendő hálát mondani, 
egyedüli kötelességünket végezzük, imádkozni az Istenhez 
felséged hosszú és szerencsés uralkodásaért. A ciliciai patri-
archal szék megüresedvén, felséged székhelyére áttétetett ; 
a püspökök a törvény és nemzeti szokás szerint összegyűl-
vén, hogy patriarcbát válaszszanak, választásuk az én sze-
rény személyemre esett. Romába mentem, hogy némely jogo-
kat nyerjek és a vallásos szokást teljesítsem, a szentatya 
megbizott, hogy megelégedését fejezzem ki felséged előtt 
mindazon jótéteményekért, melyekkel birodalmában a ke-
resztények és igy az örmények is elárasztatnak. Annak ki-
jelentésével is megbizott a szentatya, hogy ö imádkozik fel-
séged személyes jólléteért, valamint országlása szerencsés 
folyásaért. Megbizott ezen fölül a szentatya, hogy ezen em-
léket részéről átadandjam, melyet most nevében az ö hálájá-
val együtt adok át." 

A sultán igy válaszolt : „Nagyvezirem tudósításából 
tökéletesen ismerem, mily nagy buzgalommal, hűséggel, oda-
adással vagytok, különösen te és nemzeted az én trónom 
iránt. Legforróbb ohajtásom, hogy birodalmam minden né-
peinek, kivétel nélkül, a jóllét, a boldogság és az igazság jó-
téteményeit biztosítsam. Ezen forró vágyamhoz mérve e tár-
gyat ministeriumnak szivére kötöttem. Nem fog hiányozni 
az alkalom, hogy neked és nemzetednek különös jótétemé-
nyeket adjak. Hanem viszont alattvalóimnak kötelességök 
leend, szándékaimhoz alkalmazván magokat, szorosabbra 
fiizni a birodalmi kötelékeket, sértetlenül tartván meg egy-
másközt a barátságot és a kölcsönös egyetértést. Elérzéke-
nyülve vagyok leginkább a jó barátságnak tanúsága által a 
szentatya részéről, aki nekem általad emléket küldött, kérlek, 
légy ö szentsége előtt az én megelégedésemnek és köszöne-
temnek tolmácsa." 

Ezután Hassoun és a püspökök egy oldalterembe ve-
zettettek, ahol nekik frissítők szolgáltattak. A sultán szárny-
segéde nyilvánitá, miszerint parancsolatja van, a patriarchát 
a magas portához, vagy is a ministeriumhoz kisérni. A csá-
szári fogatok készen állottak, Ali nagyvezir, és Fuad kül-
ügyér fogadta a püspököt. 

LONDON, sept. 25. A ritualismus kérdésének megvizs-
gálására kiküldött kir. bizottmány első jelentése a királyné-
hoz mult hóban megtétetett. Nem hosszú a jelentés, miután 
hat heti tanulmány és vitatkozás után még csak a ruha 
tekintetben jutottak megállapodásra. A bizottmány a ritua-
listák által ujabban behozott régi lyturgikus öltözetet elvben 
kárhoztatja, aminek a Times örvend, ebben a ritualismusnak 
elvben már általános kárhoztatását szemlélvén, ámbár még 
bevárandó, mily Ítélet fog hozatni a keresztek, viaszgyer-
tyák, tömjénzés stb. kérdésében. A ritualista ujitások elleni 
küzdelem ürügye alatt nem kevesebbről van szó, mint az 
egész anglikán szertartásnak protestáns értelmébeni meg-
változtatására, azaz egy szóval még az anglikán egyházban 
megmaradt szertartásokat is eltörülni. Váljon mit fognak 
most azok mondani és tenni, kiket a bizottmány elvben igy 



legalább egy pontra nézve elitélt ? és a bizottmány munká-
jának befejezése után mily eszközöket fognak használni a 
ritualismus elnyomására ? A helyzet valóban komoly. Való-
színűleg az államegyház ujabb gyengítésére vezetend. Egy 
részről igaz, a protestáns szellem erősbülést nyer, de más-
részről az eltérések szaporodni fognak. Ha néhány ritualista 
állásának megtarthatása végett le is mond szeretett gyakor-
lásáról, kételkedünk, hogy a többség ez irányban halad. Ez 
utóbbiból egy rész elhagyandja az államegyházat, többen 
hiszszük egész a kath. igazság megismeréséhez jutand. A ri-
tualismus gyűlölete alapjában nem más, mint a catholicismus 
gyűlölete. Békében hagynák a ritualistákat, ha nem tarta-
nának attól, hogy ezen az uton sokan katholikusokká leend-
nek. Ha a ritualismus száműzetni fog, sokan felismerendik, 
hogy az anglikán vallás nem ama régi, az apostolok koráig 
terjedő ős ker. vallás, többen megismerendik az igazságot, 
és igy fog megtörténni az, hogy Jézus Krisztus igaz egyhá-
zának ismét csak előnyére, terjesztésére szolgálandnak épen 
azon rendszabályok, melyek eme terjedés megakadályozá-
sára hozatnak. 

r 
BECS, sept. — (A zsidók Poroszországban.) Egy po-

rosz protestáns itt Bécsben megjelenő prot. egyházi lapban 
a zsidóságra vonatkozó érdekes tudósítást közöl. Nálunk 
Berlinben, mond, és egész Poroszországban nem csekély 
számú zsidóság létezik. Ok mind liberálisok, a haladás sze-
kerét tolván, a polgáriosodás főpapjaiknak tekintik magokat. 
Sok üzletet, mindennemű, természetesen zsidós üzletet csi-
nálnak. Emlékünkbe idézik az egykori spanyol zsidókat. Az 
adókat ők bérelték ki, a pénzügy az ő kezeikben volt, és 
evvel sokat lehetett véghezvinni. A nép morgott. Többen 
közölök a keresztséget vették fel, és magas polczra jutottak 
nemcsak az államban, hanem az egyházban is. Voltak, kik 
püspökökké lettek, titkon azonban zsidók maradtak benső 
viszonyban zsidó rokonaikkal, és ahol befolytak, a hitközö-
nyösség terjesztői lőnek, — üzletök jól ment, és nevettek a 
keresztények együgyüségén. En protestáns vagyok, de mon-
dom ezek után, felfogom az inquisitio keletkezését. Ime, leg-
újabban a zsidóknak sikerült Poroszországban és a maga-
sabb társaságba felvétetni. Bejutottak ide a haladás palástja 
alatt. Egy ministerelnök Auerbach zsidó irót bevezette ud-
vari theaestélyre, és rövid időn a befolyásos körök hemzseg-
tek zsidóktól. Miután még egy kis előítélet uralkodik irá-
nyukban, többen megkeresztelkedtek, miáltal magasabb hi-
vatalok is megnyíltak elöttök. A ministeriumokban kiváló 
helyeket foglaltak el, és van szerencsénk általok Ítéltetni is. 
Figyelemre méltó, hogy a keresztelt zsidó legtöbbször ke-
resztelt zsidóleányt vesz nőül, és hogy a zsidó vallásban 
maradt rokonok nem szűnnek meg azért velők közlekedni, 
jó viszonyban lenni. Figyelemre méltó az is, hogy az ezek-
kel benső viszonyban levő keresztények lassan letesznek 
minden keresztény magaviseletet. A ker. elöitélet szűnik, és 
a bölcsészet tapsol. 25 év óta több fiatal nemes, de szegény 
katonatisztek gazdag zsidóleányokat vesznek el, és ezek a 
rang kedvéért keresztelkeduek. Ez még hagyján, azonban 
kezdik már nem is többé számítani azon nemes ker. kisasz-
szonykákat, kik zsidókká lettek, hogy gazdag zsidó férjeket 

kaphassanak. Oh te dicső porosz nemesség ! — Ha valamely 
törvényszéknél zsidó van alkalmazva, biztos lehetsz, hogy 
társai fölött uralkodik. Egy törvényszéknél nemrég sűrűn 
feltűnő Ítéletek hozattak, és kisült, hogy a biróelnök nem 
egészen volt független zsidó ipájától. Több megfoghatlan tény 
ily zsidószövetség által leli magyarázatát. Egy würtembergi 
minister kivitte a zsidók emancipációját. Szeretetből felesége 
— egy lipcsei asszony iránt. Ezen Esther sokba kerülend a 
jó sváb népnek. A társadalom egy más osztályában a tolva-
jok között zsidók viszik a főszerepet, ők a hangadók, ők 
nyújtják az eszmét, és ime még itt is proselytáskodnak, és 
keresztény segédeket a zsinagógába viszik. Tudják az utat, 
módot, az állam-munkákat magokhoz ragadni, és még az 
udvar is érdeklődik. Egy keresztény iparos munkát ajánl 
mérsékelt áron, és — elutasittatik. Néhány nap múlván vé-
letlenül (!) zsidó üzér téved be hozzá, megveszi a munkát, 
viszi az udvarhoz, és két-háromszor annyit kap érette. Meg-
vannak pártfogó hölgyeik a legmagasb körökben. Múltkor 
egy zsidót fogtak el csempészet miatt, könyvei megvizsgál-
tatván, hogy fél és harmadáron szolgáltatott kelméket egy 
főrangú hölgynek. A zsidó mindenben és sikerrel vállalko-
zik, férfi és női segédei mindenütt fellelhetők — még a leg-
magasabb — ismétlem legmagasabb osztályaiban a társada-
lomnak. Es a kereszteltek is csontostól velőstől zsidók, kik 
gyűlölik a gai-t. Lapjaink nem hiában fejeztek ki a „ver-
juden"-tóli félelmét. Lelkemre mondom — szól és végzi a 
protestáns — az inquisitionak megvolt a maga jó oldala. 

VEGYESEK. 
Nm. Haynald Lajos, kalocsai érsek a hátszegi iskolára 

1000 ftot ajándékozott. 
A győri jogakadémia újra megnyittatott. Az ünnepé-

lyes megnyitás egyházi és világi méltóságok jelenlété-
ben történt. A kormány részéről m. s főt. Lipovniczky Ist-
ván és Hollán Victor voltak kiküldve. Az akadémiát Dal-
los Miklós győri püspök 12,000 fttal alapította, Sennyei Ist-
ván, Draskovics György győri püspökök 23,000 fttal,Széché-
nyi György, szinte győri püspök 50,000 fttal, Gorup Ferencz 
győri kanonok jószágokkal gyarapitá az intézetet. Az aka-
démia épületét Széchenyi Pál, és Zichy Ferencz győri püs-
pök épittette; Szécsényi György, Acsády Ádám győri ka -
nonok az épületet és a templomot emeltették. — Igy tehát a 
győri akadémia a győri püspökök és kanonokok alapitványa. 

Herczegovinában már közel 500 éven át csak a sz.-
ferenczi szerzetesek végezték a lelkipásztorságot, s nekik 
tulajdonítandó mindaz, ami ott még katholikus vagyon. Eddig 
eme ferencziek az olasz kolostorokban nevekedtek ; de az 
olasz kolostorok feldulattak, a herczegovinai szerzeteseknek 
papneveldéről kell gondoskodni; nem levén pedig pénzük, 
Covice Fülöp szerzetes atya küldetett ki kegyadományok 
gyűjtésére, s Barnabó bibornok, a propaganda igazgatója 
ajánló levéllel látta el. Covice nyáron át Francziaországban 
és Belgiumban gyűjtött. 

Megjelent főt. Kiss János egri hittanár ur által készí-
tett és kiadott „szent Pál apostol leveleinek értelmezése a 
lelkipásztorok használatára, II. füzet, ára 1 fr t o. é.," kap-
ható Egerben az érseki lyceumi nyomdában. E füzet a ko-
rinthusiakhoz irt első levél értelmezését hozza. Fölötte 
ajánlhatjuk plébános testvéreinknek. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTSY PÁL. 
Nyomatott Pes ten 1867. Ko o s i Sándor által (Érkovy, Ualgóczy és Koesi nyomilájábaa) Halpiaez és aldnnasor sarkán 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
!UTH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÚIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, october 16-án. 31» II. Félév. 1867. 

TARTALOM : A herczeg-primás föpásztori levele a pá-
pai allocutióhoz. — A zágrábi érsek pásztori levele a pap-
sághoz. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A herczegprimás következő föpász-
tori levéllel matatja be a pápai allocntiót. 

Sanctissimus Dominus noster iterum locutus 
est. Loqui eum urbi et orbi coegit sublime, quocl 
tenet, officium, vi cujus non potest dicere malum bo-
num, nec bonum malum,1) sed levare debet vocem 
adversus omnem iniquitatem, illatam sponsae Chri-
sti, cujus vices ipse in terris sustinet. 

Qui in Italia nunc rerum potiuntur, immani in 
Ecclesiam Christi odio flagrant, quam iccirco etiam 
crudeliter persequuntur. Huic praecipue odio tribu-
endum, quod Ecclesiam, nequissima lata lege, bonis 
omnibus ad peram usque exuerint. Sed est etiam 
alia causa cur Ecclesiae bona abliguriverint. Aera-
l'ium nempe publicum penitus exhaustum est, cujus 
haud exigua pars viscosis manibus illorum adhaesit) 

qui idem administrant. Plenae sunt ephemerides 
publicae relationibus de aerarii status depeculatori-
bus, quorum in Italia numerum solito majorem esse 
nemo mirabitur, qui mente revolverit, regnum illud 
e furtis et praedociniis coaluisse, quasi septimum 
decalogi praeceptum eos, qui illic imperant, non 
obligaret; ut adeo statum rerum in praedicto regno 
optime expressum videamus his apud Isaiam verbis. 
„Principes tui infideles, socii furum ; omnes diligunt 
munera, sequuntur retribudones." 2) Perplexitati 
proinde emuncti aerarii publici prospicere volue-
runt, dum Ecclesiae catholicae bona, quae ilia ju-
stissime acquisivit ac tenuit, diripuerunt. Si histó-
riám, quae vitae magistra est, direptores illi legis-
sent, pro certo tenerent, se intentum finem assecutu-
ros haud esse; male enim parta, male dilabuntur, et 
justitia elevat gentem, miseros autem facit populos 

peccatum.3) Itaque in allocutione sua beatissimus 
Pater direptores Ecclesiae bonorum in Italia arguit 
de peccato, et condemnat. 

Deplorandum Maximiliani Mexici imperatoris 
exitum, quem ferox crudelitas nuper enecuit, omnes 
novimus. Non defuerunt, qui causam tam tristis et 
sanguinolenti exitus in Sedem apostolicam devolvere 
connitebantur, quos de mendacio arguit in sua allo-
cutione Sanctissimus Dominus Noster. Ea nimirum 
est hostium Ecclesiae et s. Sedis apostolicae iniquis-
sima temeritas, ut quidquid in mundo accidat sini-
stri, Ecclesiae Christi, apostolicae Sedi, et clero tri-
buant. Qua quidem agendi et exprobrandi ratione 
ex asse premunt hodierni christiani nominis hostes 
vestigia gentilium, qui teste Tertulliano4) in odium 
christianorum conspiraverunt, et adversus sangui-
nem innocentium conclamaverunt „praetexentes ad 
odii defensionem illam quoque vanitatem, quod exi-
stiment omnis publicae cladis, omnis popularis in-
commodi christianos esse in causa. Si Tiberis ascen-
dit in moenia, si Nilus non ascendit in arva, si coe-
lum stetit, si terra movit, si fames, si lues, statim 
christianos ad leonem." Stultae accusationi pro more 
suo egregie respondit tetricae indolis doctor africa-
nus inter alia sic scribens : „Et tarnen, si pristinas 
clades comparemus, leviora nunc accidunt, ex quo 
christianos a Deo orbis accepit. Ex eo enim et inno-
centia seculi iniquitates temperavit, et deprecatores 
Dei esse coeperunt. Denique cum ab imbribus ae-
stiva hiberna suspendunt, et annus in cura est, vos 
quidem quotidie pasti statimque pransuri, balneis et 
cauponis et lupanaribus operati, aquilicia Jovi im-
molatis, nudipedalia populo denunciatis, coelum 
apud capitolium quaeritis, nubila de laquearibus 
exspectatis, aversi ab ipso et Deo et coelo. Nos vero 
jejuniis aridi, et omni continentia expressi, ab omni 
vitae fruge dilati, in sacco et cinere volutantes invi-
dia coelum tundimus, Deum tangimus, et cum mi-

') Isai. 5. 10. 
1. 23. 

3; Prov. 14. 34. 
4) Apologet. C. 40. 26 



252 ̂ -

sericordiam extorserimus, Jupiter honoratur a vobis, 
Deus negligetur. Vos igitur importuni rebus huma-
nis, vos rei publicorum incommodorum, vos malo-
rum illices semper, apud quos Deus spernitur." 

In sua porro allocutione beatissimus páter pe-
rennibus Ecclesiae fastis infert clarissimam memó-
riám optimi pastoris, qui animam posuit pro ovibus 
suis, Ludovici cardinalis Altieri, Albanensis episcopi, 
cujus et ipse memini in circularibus ddto 30-ae au-
gusti h. a. nr. 845. dimissis litteris. 

Denique mérita laude prosequitur pontificios 
milites, qui virtutes Tobiae mortuos sepelientis, dum 
grassaretur Albani cliolerae morbus, insigniter ae-
mulati sunt. 

En textum allocutionis : 

A zágrábi érsek s bibornok pásztori körlevele a pap-
sághoz. 

Tertium, manifestum pariter, infensi erga fidem et 
Ecclesiam animi argumentum, in nostra quoque monarchia, 
praebet infrunita ista, ac paene jam universalis pro indu-
cendo civili matrimonio agitatio. Nemo prudens potest dubi-
tare, humanae societatis fundamentum constituere familiam 
domesticam, et signanter rite constitutum matrimonii vincu-
lum. Sed quivis etiam, veras rerum rationes expendere va-
lens, perspicere potest debetque, matrimonium, si sacramen-
tali sua exutum fuerit dignitate, in vile quodpiam et profa-
num societatis genus, immo in concubinatum civilis legalita-
tis speciem praeferens, degeneraturum. Quod tristissima ex-
hinc intuitu domesticae pacis et prosperitatis familiae, in-
tuitu educationis prolium, et, siquidem ab his magna in parte 
dependeat publica prosperitás regni, intuitu hujus quoque, 
promanare debeant consectaria, nemo inficiari aut vel dubi-
tare potest, qui vel aliquo adhuc gaudet sani judicii criterio, 
et cujus mentem necdum spuriae philosophiae principia, aut 
irrefrenatae vitae licentiae cupiditates excoecarunt. Cum 
itaque pessimarum pro liumana societate, ex re promanan-
tium pericula tam patula sint ac manifesta ; hic adeo vehe-
mens pro ea agitationum ardor baud ex alio, quam ex incredu-
litatis et perniciosi ergareligionem odii fonte potest derivari. 

Sunt praeter haec complura, quae ad demonstrandam, 
apud nos quoque, in dies amplius invalescentis pestis indiffe-
rentiae, atque adeo odii erga religionem et Ecclesiam, pos-
sem allegare. Sed vero haec per me paucis attacta plus quam 
satis meam comprobant asseverationem. 

At dicet fortas8e aliquis : haec nec ipsi inficiamur, sed 
quaerimus, in quo ea cum dualismo, proprioque harum lite-
rarum themate constituantur nexu ? Respondeo, in arcto 
omnino. Quippe in tanto, tam manifesto, ac ipsa etiam legis-
lativa monarchiae corpora penetrante, erga religionem Eccle-
siamque catholicam infenso studio, imminentia pericula aver-
tendi spes, post Deum, unice ex augustissimo principe, rege 
iiostro apostolico, nobis potest affulgere. Nisi enim ipsefirmo, 
plenoque roboris pectore, sua item erga fidem et Ecclesiam 

catholicam pietate, a majoribus sui8, nobili haereditate acqui-
sita, tantae restiterit animositati et malitiae : religio et 
Ecclesia catholica, quae utique nobis cumprimis sacerdotibus, 
prae cunctis hujus mundi thesauris cordi esse debent, indi-
gnae iterum servitutis gravissimorumque damnorum et prae-
judiciorum subire debebit pericula. Itaque hoc etiam ex ob-
tutu, omnimodae prudentiae et circumspectionis ratio a nobis 
desposeit, ne augustissimi domini nostri, quem is tot erga 
Ecclesiam clerumque semper documentis testatus est, beni-
gnum animi sensum, quoquomodo offendamus. Oifenderemus 
autem perquam sensibilitex-, si exequendarum interiorum 
monarchiae rationum systemati, quod ad revehendum ordi-
nem, restabiliendamque, quoad externas aeque ac domesti-
cas ejus phases, summopere exoptatam securitatem, unice 
ipsi superesse videbatur, agendi nostra ratione qualescum-
que obices poneremus. Profecto idgenus sacerdotii se gerendi 
modus acerba prosus accidere deberet paterno cordi Suae 
Majestatis. Sed nec levem nobis inureret ingratitudinis no-
tam : utpote qui nil pensi ducamus, religiosissimo principi 
nostro, magnanimo initae cum Sede apostolica conventiouis 
auctori, ac acerbissimis caeteroquin inde a principiis regimi-
ni8 sui fortunae casibus exercitato, liunc etiam addere cumu-
lum doloris. 

Reperietur fortasse sacerdos, qui dicat, se systema 
dualismi cum juribus et prosperitate patriae suae non posse 
componere, nec proinde sibi vitio verti posse, si in contra-
rium suam exerat activitatem. Tali argumentation! respon-
dendum est : obligationem patriae jura defendendi, ad comi-
tia regni pertinere, et eos, qui ad talia legitime deputantur, 
jure vota sua secundum dictamen conscientiae depromendi 
gaudere ; sed vero privatis indulgere agitationibus, nec cum 
boni viri, nec cum fidelis subditi rationibus componi posse ; 
minime vero omnium idgenus sentiendi aut agendi rationem 
catholicae religionis ministro convenire. Scire enim quivis 
sacerdos debet, non esse suum, de mundanis, et politicam 
monarchiae constitutionem ferientibus quaestionibus decer-
nere ; praesertim ubi de re agitur, concernentium auctorita-
tum, ipsius adeo supremae potestatis judicio stabilita, et a 
cujus acceptatione vel repudiatione tranquillitas publica, 
externaque non minus ac interna imperii prosperitás depen-
det. Scire sacerdos debet, Ecclesiam catholicam, recte quia 
catholica est, cum omnibus constitutionibus et regiminum 
formis, modo divinae legi non repugnent, congruere, neque 
civilibus ordinibus obstrepere consuevisse, aut, ut obstre-
pere audeant ministri sui, umquam induisisse. Quod adeo 
certum est, ut nec illegitimis regnantibus, postquam facto 
regni gubernacula capessiverunt, suum Ecclesia detrectet 
obsequium. Rei hujus irrefragabile in uatione Grallica habe-
mus exemplum ; cujus clerus, catholicae fidei sane addictissi-
mus, ac religiosissinms nec illegitimis, regiminis subsellia facto 
occupantibus,principibus et magistratibus denegat paritionem. 
Quod ad rem ipsam adtinet ; id tantum dico,me ejus esse firmae 
persuasionis,sortes patriae nostrae feliciori fuisse loco constitu-
ras, si ad adoptanda augusti sui principis vota se promptio-
rem exhibuisset; sed nec in futurum continuatam rigidam 
oppositionem salubres ei fructus generaturam. 

Dicunt, nec pauci, novum hoc in Austriae imperio po-
liticae rerum coordinationi3 systema nullám promitterc sta-
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bilitatem, nec proinde cordatorum virorurn dignum esse 
succolatione. Sed vero cuncti, qui veras rerum ratione3 pro-
fundius norint penetrare, in eo consentiunt, quod, si iiec hoc 
novissime adoptatum systema potuerit stabiliri : omnis esset 
possibilitas,monarchiam Austriacam ad constitutionales formas 
redigendi necessarioque pristinum, quod absolutismi nomine 
compellant, subsequi debeat regimen. Ecclesiastico proinde 
statui, qui eaeteroquin malevolorum linguis absolutismi fau-
tor, et constitutionalis systematis inimicus undique procla-
matur, sollicite cavendum est, ne sua agentli ratione, hanc 
de se conceptam calumniosam opinionem, quoquomodo vide-
atur confirmasse. 

Quae cum ita sint, vos omni cum paterni aífectus sin-
ceritate provoco, fratres ac filii dilectissimi, ut ab omni seu 
verbis seu factis demonstrando renisu contra systema in quae-
stione vergens, a quo in praesentibtis rerum adjunctis eaete-
roquin recedi nullatenus potest, sollicite abstineatis. Com-
rnendo hoc vobis eo impensius : quo certius mihi constat, 
firmám esse augustissimi imperatoris ac regis nostri illud 
sustinendi voluntatem, constitutosque magistratus, etiam 
contra ecclesiasticas personas severiora, pro re nata, media 
adhibituros ; quem in casum nec dioecesana auetoritas ipsis 
posset opitulari. 

Est adhuc aliud meritum, ad quod vestram provocare 
debeo attentionem, venerabiles fratres et filii dilectissimi, 
quod hac opportunitate me accommode facere posse existimo ; 
eo magis, quod res, quam memorare intendő, ab argumento 
praesentium mearum literarum nequaquam sit aliéna, immo 
ei plane sit homogenea. 

In principali imperii Russici urbe, Petropoli, constabi-
liri intenditur societas sub nomenclatione : „Na proszczanie 
z slawianskimi hostiami" (Ad discessum slavorum hospitum); 
cujus principalis intentio est, russos aictiori cum aliorum 
populorum slavicae nationalitatis fratribus conjungere. Hinc, 
caetera inter ejus societatis statuta, sequentia leguntur ex-
pressa : 1. russicas aliasque slavicas societates literarias et 
bibliothecas, russicis libris et scriptis periodicis gratuito esse 
providendas. Traductioni operum russicorum in alia slavica 
idiomata, adjuctricem operam esse admovendam. 3. Perso-
nas, quae slavicae ideae se consecrant, moralibus ac materia-
libus subsidiis adjuvandas. 4. Succolandos literatos, qui 
Russiam intendunt peragrare. Statuit insuper eadem societas, 
originalia et traduetiones omnium slavicae tendentiae ope-
rum typis proeudenda curare. Porro edere folium periodi-
cum literario-politicum, sub titulo : „Slawianski wistnik" 
(slavici nuncii). Elucubrare vult haec societas populäres tra-
ctatus de história,literatura, moribus et linguis nationum slavi-
carum. Asservare concentus musicales slavicos,adornanda pro-
videre opera theatralia et orginalia,et ex aliis linguis tradueta, 
subsidio lotteriae, penes regiminis adprobationem, infavorem 
fratrum, sub turcico, germanico, hungarico et polonico jugo 
gementium constituendae. Fundare stipendia in emolumen-
tum juvenum literatorum, minus cognitas slavicas regiones, 
ac imprimis Tureiam peragrare ge3tientium. Denique inten-
dit confoederationem exoperari inter omnes slavicas nationes, 
fine intertenendi mutui cambii literarii scopoque erigendae 
unius bibliothecae pro cunctis, slavicis idiomatibus exaratis, 

aut in aliis linguis coinpositis, sed slavicos fines respicienti-
bus libris et pagellis publicis. 

Nihil opus habeo vobis explicite demonstrare, quod 
idgenus, Petropoli emergens societas altissimo regimini 
nostro, in istis cumprimis tristibus, in quibus quoad internas 
aeque ac externas relationes suas, constituitur adjunctis, non 
exiguam parere debuerit sollicitudinem. Nec proinde mirum, 
quod medio dicasteriorum suorum, concernentium auetorita-
tum provocet attentionem, tamque periculosis agitationibus 
modum ponere contendat. Ego quoque, praesidialibus regiae 
cancellariae nostrae, die 10. septembris a. c. sub Nr. 411. 
exaratis Uteris, pari scopo sum provocatus. Itaquo vos, vene-
rabiles fratres et filii dilectissimi, paterna prorsus cum fidu-
cia interpello, ut hos adeo periculosos pro universa monar-
chia, adeoque etiam pro patria nostra, motus, vigili oculo 
observare, et, si tales in vestra mapalia quocumque sub prae-
textu irreperre animadverteretis, iis serio resistere, proque 
ea, quae vobis, non modo qua legis divinae praeconibus, sed 
et qua fidelibus legitimi prineipis vestris subditis, ineumbit 
obligatione, altiores régni auetoritates, pro re nata, me 
quoque sincere de re informare contendatis. Spero vos meae 
huic provocationi eo promptius exaetiusque responsuros : quo 
evidentius vos perspicere mihi persuadeo, rem hic agi etiam 
sacrosanctae fidei et Ecclesiae nostrae. Neque enim ignorare 
potestis, gubernium russicum summo inimico erga catholi-
cam Ecclesiam spiritu esse animatum : taie enim se, vel his 
recentissimis temporibus, erga subditos suos catholicos exhi-
buit, ut dubium omnino sit, num in ejus agendi ratione Ne-
ronis crudelitas magis, quam impia Juliani apostatae vafri-
cies sit detestanda ? 

De caetero gratia Domini nostri Jesu Christi sit som-
per vobiscum, et pax Dei, quae exsuperat omnem sensum, 
custodiat corda vestra et intelligentias vestras, fratres ! 
Amen. 

Datum Zagrabiae in residentia nostra archi-episcopali, 
die 20. septembris 1867. episcopatus nostri anno trigesimo. 

Georgius Cardinalis, archi-episcopus Zagrabiensis, 
m. p. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Vallás- és közoktatási magyar ministerem előterjesztése folytán 

S z a b ó Imre felsö-iszkázi rom. kath. plébános, országgyűlési képviselő, 
és a vallás és közoktatási magyar ministeriuin osztálytanácsosának a 
veszprémi egyházmegyében ürességben lévő „Bélakutról" (Abbatia Belao 
fontis) nevezett apátság czimét díjmentesen adományozom. Kelt Ischlben, 
1867. évi September hó 25-én. Ferencz József s. k. B. Eötvös József, s 
k. vallás- és közoktatási magy. kir . minister. 

PEST, oct. 10. A liberalismus, mely maga a politikai 
rendszer keretébe feszitett vallási közönyösség, osztatlan 
uralkodást gyakorol az államban, s csudálkozunk, honnan a 
hitközönyösség ? Fájlaljuk, hogy a hitközönyö3ség ugy szá-
rítja, bénitja a nemes lelki erőket, s mégis hivei akarunk 
maradni a liberalismusnak ! Hitközönyösséget hirdetett, ter-
jesztett, aki a liberalismusnak uralkodását elösegitette, s 
meddig ezen uralkodás megmarad, a hitközönyösség is ter-
jedni fog: mikor a hitközönyösség megszűnik, a liberális esz-
méknek napja is leáldozott. Az embert nem lehet ketté sza-
kítani, hogy amit az egyházban tesz, azt rosznak nyilatkoz-

31* 



tassa az államban, s amit mint államár hirdet, azt kárhoz-
tassa mint fia az egyháznak. Vagy egyiket fogja egészen 
követni, vagy a másikat, vagy az állami élet mezejére lép 
fel mint buzgó katholikus, vagy az egyházba jön mint buzgó 
liberális. Két lelkismérete nincs az embernek, melyek közöl 
az egyiknek eleget tesz, mikor az oltár előtt térdepel, mond-
ván : ,Istenem, Megváltóm ! te vagy a nemzetek ura és ki-
rálya a másiknak pedig, mikor a parlementben állva szó-
nokol, kiáltván : ,a nemzet, mint nemzet nem ismeri el Jé-
zust Istennek, királynak, ezt az egyesekre hagyja, ismer-
jék el, vagy káromolják, avval az államnak törődni nem 
szabad.' 

Ez pedig a liberális katliolikusnak az elve, nyilatko-
zata, és viselete az állami teendőkben. Ez épen 15-ik század 
bölcsészeinek mondata : potest tbeologice esse verum aliquid, 
quod philosophice falsura est ; et contra. Ne csudálkozzunk, 
hogy manap a középkort ugy gyalázzák, mikor épen a kö-
zépkornak tulajdonított badarságot széltében vallják, köve-
tik, gyakorlatba veszik. Igen, ami jó, ami dicső volt a kö-
zépkorban, az nem talál irgalmat : ami fonák, ami badar, 
mely egy korszakból sem hiányzik, azt felkarolják. A parle-
menti liberális szónok üldözi önmagában a katliolikust, — 
mikor a templomba lép, a katholikus üldözi önmagában a 
liberális politikust. Hogy mostanság a politikus erösebb a 
katholikusnál, s igy a buzgó politikus lanyha katholikus lesz, 
azt nekünk meg fogja engedni ő nagyméltósága a minister 
ur is ; de amit talán meg nem engedne, azt tőle az elv tör-
hetlen ereje fogja számunkra kicsikarni, t. i. hogy aki a libe-
ralismus uralkodásának megszilárdításán dolgozik, az a hit-
közönyösség terjesztésén is fáradozik egyszersmind, a dicső-
séget, mely őt a politikai téren körülövedzi, oly vétek árán 
vásárolja az Isten és az egyház terén, mely bűnért soha ele-
gendően nem felelhet sem az Isten, sem az egyház előtt. 

Mindazt, amit a nem-kath. felekezetnek megad a libe-
ralismus, megadhatja a szigorú kath. elv is; csakhogy más 
elvből semmint a liberalismus. 

Mi mondjuk : a protestánsokat a szó szelid módjával 
nem hozhatjuk vissza a kath. egyházba; velők együtt kell 
tehát élnünk. Ha békében akarunk élni, mindenben amit az 
állam engedhet, vagy tehet, részesíteni kell őket, — minden-
ben, amit az idők folytán szereztek, meg kell őket hagyni. 

Én katholikus maradok minden buzgóságomban, mégis, 
vallásilag az idők mostohaságát számba véve, a nemkath. 
vallásfelekezeteknek mindazon polgári szabadságokat meg-
adhatom, melyeket nekik a liberalismus ad. Nem tagadom 
meg, hogy én katholikus vagyok, azt sem, hogy a kath. egy-
ház az igazi, az egyetlen üdvintézet, és csak őt illeti meg a 
szabadság, a jog : de amin nem változtathatok, azt számba 
kell vennem, s a polgári békés együttélhetést a körülmények 
szerint biztositanom. 

A liberális másképen jár el. Az államot felmenti az Is-
ten iránti kötelességtől, fel a religiotól. Melyik religio igaz, 
igaz-e vagy egyik? ennek meghatározását lehetetlennek 
vagy legalább fölösleges munkának mondja ; veszi tehát ugy, 
mintha mindenik igaz volna vagy egyik sem volna igaz. Egy 
szemmel tekinti a kath. egyházat, a többi vallásfelekezetek-
kel, s ugyanazon jogokkal ruházza fel őket, nem tekintve a 
kornak szükségeire. Nem a békés együttélhetés az, amit ke-

res, hanem restitutio juris, igazságtalannak kiáltván, hogy 
valamelyik felekezet eddig nem birt annyi és azon jogokkab 
melyekkel a kath. egyház, azért előre ad szabadságot oly 
felekezeteknek is, melyek az országban még nem léteznek. 

A polgári jogok, melyek a felekezeteknek a kor szük-
ségei szerint magadandók, a kath. elv sértetlensége mellett^is 
megadathatnak, nem szükséges a liberalismushoz folyamodni, 
Csakhogy a kath. elv ezeknek megadásában a szükségnek, 
tehát a politikai téren valóban csak politikai okoknak enged, 
s csak békés polgári együttélhetést czéloz : a liberalismus 
pedig elvontan a kor szükségeitől, elvontan a békés megél-
hetéstől a hazai felekezetek között, hogy a nemkath. fe-
lekezeteket jogokkal, szabadsággal felruházza, a kath. egy-
házat, mint egyedül igazat tagadja, s mielőtt a polgári tör-
vényhozáshoz fogna, előbb dograatizált, s amit dogmatizált, 
t. i. hogy nincs dogma, azt a polgári törvényhozás terén ki-
áltja s szerinte hoz törvényt. Ugy látszanék, hogy politikus 
létére kerüli a vallásos dogmaticus kérdést, és épen bele ve-
gyül, fölötte itél ; mert hol van erösebb beavatkozás, mint mi-
kor azt itéli a vallásfelekezetekről, hogy egyikről sem lehet 
mondani, hogy egyedül ö igaz ? 

Önkényt megengedjük, hogy sok, sőt legtöbb része a 
liberálisoknak ezen ellenmondást magokban nem érzik, 
mintha amit az egyházban vallanak, nem tudva a politikai 
téren tagadnák ; de aki számot szeret vetni magával, az fel-
ismeri az ellenmondást, s a liberális tábortól tartózkodik. 
Önkényt megengedjük, hogy buzgó, sőt bámulatos buzgóságu 
katholikus lehet a liberális ; de az ellenmondás nem fog hi-
ányozni életéből, mert nem fog hiányozni az alkalom, hogy 
a kath. egyházért bebizonyított buzgóságát megtagadja 
egyes cselekedetekben, saját kath. egyházának kárával, más 
vallásfelekezetek javára nyilvánítsa. 

Oly napi tünemény ez, mint az ellenmondások ; oly el-
mék, melyek az elvekre nézve tisztában vannak, ritka tüne-
mények. A világ, nagyobbrészt, mikint a minister ur jobban 
tudja, ellenmondásokból áll, mert a tiszta s következetes el-
mék a mai következetlen és ellenmondásos világban igen 
gyérek. 

íme ! a buzgó liberális katholikus ! vallási meggyőző-
déseit titkolja, buzgósági gyakorlatait titokban végzi, ha 
prot. iskolát alapit, vagy prot. tornyot épittet, azt hirdettetni 
akarja, lia a kath, egyház javára tesz ilyeseket, nem szereti a 
lapokban olvasni. Ha ir, oly átalános szólamokban szól, hogy 
nincsjfelekezet, mely magának nem vehetné fel ötet; ka köny-
vet ad ki, könyvében oly gondolatokat hirdet, hogy a török, 
az indus bramista sem tagadná ki öt hivei közöl. Beszél val-
lási érdekekről, de hallgat kath. érdekekről, az ő vallása oly 
szétmált, oly felolvasztott valami, hogy mindenik felekezet 
utána kap, s azután mindenik felekezet elveti magától. Ez a 
vallásos hitközönyös, mert minden vallásfelekezettől elfogad-
ható gondolatokkal lépett ki a világ elé. Nevezhetik őt 
ugyan türelmesnek, s Isten tudja mily illuminatusnak, 
deistának, de határozott katliolikusnak nem fogják öt soha 
mondani. 

Ily helyzetek között a hitkönyösséget a papság rová-
sára betudni, igen könuyü dolog, de nem igazságos. Van a 
papságnak is része benne, egyesek viselete hozott valamit 
reá; de a papságnak mint papságnak csak annyiban van benne 
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része, mennyire ö is a liberális katholikus öntudatlan ellen-
mondásainak tengerében elsiilyedett. IX. Pius szólt, erről ; 
némely bölcsek gondolták, hogy korán, mi gondoljuk, hogy 
ha nem későn, bizonyosan idején szólt, hogy ezen ellenmon-
dást kiemelje. 

Mikor tehát a közönyösségnek a katholikusoknál an-
nyi forrása van, ahány ágense a nyilvános éietnek, fölötte 
különös, ha ezen kútforrást egyedül a kath. egyház szerve-
zetében keressük. Ha e szervezet a közönyösség kútforrása, 
akkor nem mi vagyunk roszak, hanem az egyház. A nm. 
cultusminister urnák vallásos érzelme felriad e szigorú kö-
vetkeztetésen. 

Felriadunk mi inkább a nm. urnák felfogásán, hogy 
kath. híveink buzgalmát e hitközönyös politikai világban 
csak kath. egyházi jogokon kell megvásárolnunk. „Nem von-
hatja senki kétségbe, hogy ezen autonómiának mértéke az 
egy háznak szabadsága, századunkban azon befolyástól függ, 
melyet az egyház fontosabb érdekeinek igazgatására hivei-
nek engedett," ezek a minister urnák szavai. 

Nem gondoljuk, nem is akarjuk gondolni, hogy az ő 
zemélyes kath. buzgósága csak azon pillanattól kelteztet-
hetik, melyben, mint cultusminister oly befolyást kezdett 
gyakorolni egyházi, legmagasabb érdekeinkre, mint senki 
más kath. liiveink közöl : sőt hajlandók vagyunk hinni, hogy 
e buzgalom egyházi érdekeink mellett, melyről a herczeg-
primáshoz intézett levele tanúskodik, nem ministeri, hanem 
előbbi magány, polgári életéből adatoltatik. Annyit azonban 
mondhatunk,hogy mainapig e befolyás a magas hivatalnokok-
ban a kath. buzgóságot, ha nem csökkentette, bizonyára nem 
emelte, nem élesztette. Mi tehát, habár e kerdéses befolyást a 
cultusminister úrral más elvekből, más nézetekből, más 
irányban kívánjuk, ebből mindazonáltal oly döntő eredmé-
nyeket nem jósolunk. 

Különös ugyanis a kath. embert, és pedig, mikint a 
cultusminister ur a legbuzgóabbakról beszél, olyannak gon-
dolni, aki az egyházzal alkura akar lépni, mondván : ha adsz 
jogot, ha nyitsz befolyást, védelmezlek a politikai téren ; ha 
nem, nem. — Ez zsidó felfogás, de zsidós alkusz is 
volna, aki igy beszélne. 

Az egyház számba vesz minden emberi gyengeséget, 
mert ő az, mely linum fumigans non exstinguit, et arundinem 
quassatam non confringit ; de hogy ily alkura leereszked-
jék, azt nem teszi soha, mert nem teheti. Az egyház a lel-
kismeretre hivatkozik; akinél a lelkismerettel semmire sem 
mehet, avval valósággal nem mehet semmire. 

A nm. minister ur pusztán jogokról beszélt, melyeket 
a hiveknek meg kellene adni. Miután ily megadható jogokat 
az állam foglalt el, és most a nm. minister ur gyakorolja • 
adja ki ezeket, és ha ezeket a papság magának fogja meg-
tartani, akkor fog állani, nemcsak a minister ur nyilt állí-
tása,hanem állításából szándéka ellen tett minden lehozások is. 

Mi a kath. embert másképen képzeljük, s ad-e nekünk 
igazságot ebben a minister ur ? nem tudjuk,de mégis kimond-
juk, hogy a buzgó kath. embert másképen képzeljük. 

Ma minden eretnekség az állami, a társadalmi térre 
ment át, s ennek intézményeiben akarja magát érvényesí-
teni. Egykor az eretnekség egyházi téren mozgott, az egy-
ház dogmája ellen más egyházi dogmát állított fel, községet 

szervezett, rajongókat gyűjtött, minden vallási szenvedélyt 
felizgatott. 

Ez történt a régi korban, mig hit volt, s a hitnek áta-
lános tisztelete, a hitnek szükségéről az általános meggyő-
ződés. 

Ma lehetetlen uj vallásos sectát alakitani. Még 16-ik 
században a protestánsok főbbjei életüket adták volna egy 
dogmáért : ma egy ujjokat sem adnák oda az egész symbo-
lumért. 

Miért ? 
Egyszerű oka az, mert a kath. egyház ellen különféle 

alakban küzdő tagadás a politikai, és a társadalmi térre csa-
pott át, hangosan kiáltván : félre a dogmákkal ! 

E társadalmi, ez állami téren dúl az eretnekség, — 
sőt nem eretnekség többé, hanem az egyetemes, keresztény-
ellenes apostasia. 

E téren a papság idegen, világi liiveink pedig egészen 
otthonosak. Ez az apostasia, hogy az egyházat egyszerű 
közjogi egyletnél magasabbnak nem akarja tekinteni, azért 
több jogokkal nem is ruházza fel,— mennyit ad a tolvajnak, 
annyit ad Krisztus Jézus intézményének is. 

Ki van tehát hivatva a társadalmi és állami téren dúló 
apostasia ellen a küzdelemre ? Kétségkivül mind a papság, 
mind a világi hivek ; de első rendben a világi hivek. 

Mikor az eretnekség hittani téren dúlt, a papság küz-
dött első sorban : ma, mikor az apostasia állami s társadalmi 
téren dúl, a világiak hivatvák a küzdelemre első sorban. 

A papság küzd, a világiaknak is kötelességök küz-
deni. Itt jogokról, alkuról az egyházzal szó sem lehet, ban em 
ker. kath. hivek kötelességeiről. 

Nem a papság érdekeiről, hanem a kath. hitnek pol-
gári becsületéről, társadalmi befolyásáról van itt a szó. A 
papság nem kiván magának előjogokat, hanem a kath. hit 
intézményeinek sértetlenségét. 

Ha ezek sértetlenül állnak, a kath. hivek hitbeli meg-
győződései is tiszteltetnek ; ha nem, — nem. 

Hogy pedig hiveink a politikai téren, hol kath. hitünk 
állami s társadalmi helyzete ostromoltatik,kötelességeiket tel-
jesítsék, erre nem kell adományozott jog, hanem csak lelkis-
meret,és a lelkismerettől előszabott kötelességnek felismerése. 

A társadalmi és állami téren a papság C3ak kivételesen 
működik, hiveink pedig egészen otthonosak. Itt a papság, 
valóban mint rágalmazott túlkapások pártolója jelenhetik 
meg, világi hiveink pedig mint saját házi tűzhelyükön. Elég, 
ha az egyház átalános elveket mond ki e zavart politikai 
állapotokban, mikint a „Quanta cura" pápai körlevél tette ; 
elég, lia a minden áron kerülendő fekete pontokat kijelzi, 
mikint a „Syllabus" teszi ; a többit hiveinek lelkismeretére, 
saját belátásokra bizza. Elég, hogy kiki legyen katholikus, 
elég arra is, hogy legyen független politikus is, megtartván 
az összhangzást lelkében, mikor az oltártól az ország-
házba megy. 

Az Isten országának ve'delmeztetni, föntartatni, ter-
jesztetni kell, vagy a papság, vagy a hivek által, „különfé-
lék az ajándékok, mond szent Pál, de a Lélek egy ; és kü-
lönfélék a szolgálatok, de az Ur ugyanaz; és különfélék a 
cselekvések, de az Isten ugyanaz, ki mindent cselekszik 
mindenekben. Ezeket pedig mind ugyanazon egy Lélek 
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cselekszi, osztogatván mindenkinek, amint akarja ; mert 
amint a test egy, de sok tagja vagyon, a testnek pedig min-
den tagja, noha sok, mégis egy test : ugy van Krisztus is. 
Ha mindnyájan egy tag volnának, hol volna a test ? most 
pedig sok ugyan a tag, de egy a test. Nem is mondhatja a 
szem a kéznek : nem szorulok reád ; vagy ismét a fő a lábak-
nak : nincs reátok szükségem ; sőt inkább épen amelyek a 
test erőtlenebb tagjainak látszanak, azok szükségesebbek. 
Az Isten szervezte ugy a testet, hogy ne legyen meghason-
lás a testben, hanem a tagok egymásért kölcsönösen szor-
goskodjanak. Es ha az egyik tag valamit szenved, együtt 
szenvednek minden tagok ; vagy ha az egyik tag megdicső-
íttetik, együtt örülnek minden tagok."1) 

Szent Pál apostolnak eme szavai, mint a papság, mint 
a hivek jogait, kötelességeit, hivatását tisztán adja elö. 

Az egyházat védelmezni kell a politikai téren, hiveink 
vannak erre hivatva, híveinknek kötelessége ez. Erre jogot 
nem kell kérni, áruba befolyásokat nem kell követelni, itt 
kötelesség szól, hogy hiveink legfelsőbb egyházi érdekeinket 
megoltalmazzák. Mikor megoltalmazzák, ezekre legnagyobb 
befolyásuk vagyon. Hol kell nagyobb befolyás, mint mikor 
köztudomásúvá lesz, hogy hiveink buzgósága nélkül a kath. 
élet e körben, e téren kioltatott volna ? E befolyást nem kell 
kérni, mert mindenki megadja magának, aki a Szentlélek 
malasztját érzi lelkében. 

Mondani ilyenkor : hogy ez a papok dolga, annyi 
mint a kath. lélek kötelességeit elárulni. Mondani : papság ! 
adj nekem az egyházi téren befolyást, én majd megvédem 
a kath. érdekeket a politikai téren,— annyi,mint az egyházat, 
mely a híveknek olyan szent ügye, mikint a papságé, egye-
dül a papság ügyének nyilvánítani, s a keresztségben felvett 
kötelességeket kitagadni, megszegni. 

Mikor a családra a rablók rárontanak, — mikor a 
családnak minden kincseit rabolják, a fiaknak nem kell az 
atyától, a családfőtől jogokat, befolyásokat kérni, hogy sza-
bad-e a család kincseit megvédeni, szabad-e a rablóknak 
ellenállani. 

Ez a kath. család helyzete a politikai téren. 
Nagy kath. kérdések, kath. érdekek forognak vesze-

delemben a politikai tárgyalások között. Az egyház és állam 
közötti viszony, az oktatás, az egyházi birtok, a család stb. 
E kérdések most már az egyházi téren mind eldöntettek, 
minden kath. férfi tájékozhatja magát, hogy kath. meggyő-
ződését a politikai téren érvényesítse. 

Mig a kérdés nincs eldöntve, minden kath. hívőnek 
félve kell szólani, félve, tartózkodva kell véleményezni ; 
mert nem ö a kath. tanitó egyház. Ha határozna, kétség kivül 
zavart okozna, előítéleteket koczkáztatna, oly szerepet 
tulajdonítván magának, mely őt meg nem illeti. 

Az egyházi, hittani kérdések, még mikor a politikai 
térre vonszoltatnak is, csak az egyházi tekintély által dön-
tetnek el illetékesen, miután erre bízta Jézus Krisztus 
Urunk a fidei depositumot. 

De mikor a püspökség szólt, mikor a romai pápa szava 
elhangzott, kötelesség ugyan ezt valóságos értelmében fel-
fogni; de a hiveknek szabad működési, szólhatási terük lesz 

ez által, mindenki saját felelőssége alatt harczol az igazság-
ért, a kath. hitnek érdekeiért, amennyire csak hatalma és 
befolyása terjed. A családapa ez értelemben szól magzatai-
hoz, a tanár ez értelemben tanít az iskolában, ez értelemben 
szól a kath. törvényhozó is. 

Ilyenkor nem a püspökségtől, hanem az Istentől és 
saját lelkismeretüktöl küldetnek ki hiveink a küzdelemre, 
dicsöségök, halhatatlan érdemök, s lehetőleg legnagyobb 
befolyásuk levén, ha a kath. igazoknak az irodalom, vagy a 
parlementi szónoklatok eszközeivel érvényt szereztek, dia-
dalt kivivtak. 

A hiveknek, mint hiveknek, nincs hivatásuk tanitani, 
egyházi kérdéseket eldönteni ; de van hivatásuk a kath. 
tant terjeszteni, ahol csak működésük vagyon. Nem jog ez, 
de kötelesség ; és ha jog, nem a püspökségtől, nem a papság-
tól, hanem az Istentől, s a lelkismerettöl adományozott jog. 
Nem apostolok a hivek, de az apostolok tekintélyes és siker-
dús segélyzöi. 

S a püspökség, a papság áldva fogadja hiveinek eme 
férfias kezdeményezéseit, még férfiasabb küzdelmeit. 

Nagy kérdések feszegettetnek ma mindenütt, melyik 
világi hivének mondta valaha a püspökség : mit avatkozol 
az egyházi ügyekbe ? melyiket közölök meg nem áldotta a 
szentatya ? 

Mikor az egész család forog veszélyben, a család min-
den tagja kötelességre hivatik. 

Mondani : adj befolyást az egyházi ügyekre, különben 
tétlen maradok, a család javait, igazait, jogait prédára 
eresztem, nem katholikus, nem vallásos, nem hitbuzgó 
viselet. 

Pedig a nm. minister ur a legbuzgóbb katholikusokat 
igy állitja elő. Nem akarjuk hinni, hogy ily alkuszszerepben 
fogta volna fel hivatásukat. 

Az egyház már élt, túl is élt ily kort, midőn a ker. hit-
nek egyetemes javai, szóval egész állása forgott veszélyben, 
s világi hivei minden alku, és felhatalmazás nélkül a papság 
részéről, teljesítették kötelességeiket. 

Világi volt Justinus, bölcsész, uj keresztelt, s mégis ő 
nyitotta meg a dicsőséges apologeták sorát Antoninus Cae-
sar alatt, s a püspökök hálával fogadták védiratát. Világi 
volt Athanagoras, szinte bölcsész, szinte uj megtért, Marcus 
Aurelius, s fia Commodus alatt veszély fenyegetvén az egy-
házat, apologiáját, védszavát a ker. hitért a politikai téren 
felemelte. Alexandriai Kelemen szinte világi, szinte bölcsész 
volt, nem kért alkuba jogoka1, mint világi, mint a ker. csa-
ládnak egyik alázatos fia védelmére, dicsőítésére kelt fel a 
ker. családnak, írván az ö „Cohortatio ad gentes" „Paeda-
gogus" s „Strommata" könyveit. Világi volt Arnobius, „Li-
ber contra gentes" munkáját mégis megírta ; Tertullianus, a 
közveszély idején a hivek kötelességeit e szavakban fejezte 
ki : „in reos majestatis et publicos hoste3 omnis homo mi-
les."2) 

A hívőnek nem kell jogokat keresni, hogy harczoljon, 
hogy küzdjön a kath. hitnek becsületeért, társadalmi, s ál-
lami helyzeteért, hanem kötelessége, amint ereje engedi. I t t 
„omnis homo miles." 

') I. kor. 12. 2) Apologia ad gentes cap. 2. 



Igaz, világi hiveink, kivált napjainkban, mikor a poli-
tikai tanulmányok ege'szen elfoglalják őket, s messzire hív-
ják el a hittani tanulmányoktól, könnyen tévedhetnek. Jó 
szándékuk megmenti őket a tévedéstől, mert ha tévednek 
is, kath. engedelmességük a tanitó egyház iránt biztosítja 
őket a szándékos és makacsul megtartott tévedéstől. Errare 
potero, mondhatják sz. Ágostonnal, sed haereticus non ero. 
Nem többet jelent ez, mintsem hogy minden egyházi kérdé-
seket a politikai téren, a parlementi küzdelmek között a 
püspökség ítéletének tisztelete mellett tárgyaljanak, mint 
hivek az egyházban, nem pedig mint tanítók, s az egyház 
egyes tévedéseiket is ezekben anyai gyengéd szeretettel 
fogja eltakarni, meghagyván nekik azonban az érdem dicső-
ségét. Lactantius, Tatianus világiak voltak, az egyházért, a 
ker. hitért harczoltak ; könyveikben sok a tévely, mégis 
mint egyházi irók máig is tiszteletben vannak, s befolyásu-
kat a kath. hittanulmányokban mindig megtart ják. 

Ezekben, mi egyszerű papok, egy vonalban állunk vi-
lági hiveinkkel. Mi is irunk, de a pápa, és a püspökség sza-
vát oly zsinórmérték gyanánt tekintjük, mint bármely vi-
lági. Mi, egyszerű papok, kik az egyházban semmi befolyást 
nem birunk, világi hiveink közöl soknak, soknak nagyobb 
befolyása van, mint minekünk : a veszély betörvén, a sikra 
szállunk, a résre kiállunk, világi hiveinktől másban nem 
különbözvén, mintsem hogy jártasabbak levén a hittanulmá-
nyokban, könnyebben tar t juk meg az igaznak fonalát ke-
zünkben; de tekintélyünk soha nem nagyobb, semmint fel-, 
hozott érveink. 

Nem jogokról szeretünk mi tehát beszélni e felforgatá-
sok közepette, hanem kötelességekről, melyeket kinek-kinek 
a keresztségben tett fogadása, és lelkismerete előszab. Ezek 
alól senki sincs kivéve, felel az Istennél e kötelességek el-
hanyagolásáról, ha nem felelhet ezeknek teljesítéséről. Hogy 
pedig teljesitse, nem kell az egyházhoz fordulnia, hanem 
csak lelkismeretét kérdezni. Papság és hivek, mindenki 
saját körében befolyhat az egyház ügyeire. Az egyetemes 
támadás mutatja az egyetemes védelem útjait. 

Az egyházat, a hitet és ennek intézményeit, társa-
dalmi, állami helyzetét, becsületét kell védeni ; mindezek a 
politikai téren támadtatnak meg, oly téren legtöbbször, hol a 
papságnak nincs belépése. Ki védje tehát az egyházi kath. 
intézményeket az ellene e térről vezetett támadások ellen? 
O'Connel, Donozo, Montalembert, Falloux, Déchamps, Wil-
berforce, Ducpétieux, Alberi, Casoni, Aparigi, Nocedal, La-
moriciére, Maistre, Bonald, Chateaubriand stb. Ezek hivat-
nak a védelemre. Az ő ügyök, lelkismeretök ügye, kath. 
nevök becsülete forog kérdésben ; kath. hitök társadalmi 
intézvényeivel ők buknak, — nem lesz pap, de nem lesznek 
hivek is. 

Ezt tartottuk szükségesnek kifejteni, nehogy a nmlgu 
minister ur levelében javasolt befolyás, mint adott ár tekin-
tessék a hitbuzgóságra a politikai téren. Akarunk befolyást 
világi hiveink számára, mikint leveleink elsejében emiitet-
tük, de más elvből, más irányban, más szempontból, sem-
mint a minister ur leveléből értették, vagy legalább érthet-
ték sokan. IIa téves elvből indulunk ki, a megnyitandó be-
folyások áldás helyett átkot hozhatnának, ami a minister ur 
szándékaitól oly annyira távol esik, miután nemcsak mint 

katholikus jeles férfi egyházának érdekeit szivén hordja, 
hanem mint magyar államár is a kath. egyház jogi szilárd-
ságában, társadalmi hatásának erejében e haza üdvét, boldo-
gabb jövőjét ismeri fel. — (Folyt.) 

ALSÓ-LENDVA. Alsó-lendvai egyházi kerületből. 
(Szombathelyi püspöki megye) October elején. Kerületünk 
ez évi egyházi gyűlését (koronáját) Rédicsen sept. 30-án tar-
totta meg. Elég számosan, bár nem teljes számmal, jelentünk 
meg. Mindenek előtt a templomba sieténk, a Szentlélek föl-
világosító, vezérlő malasztját számunkra kikérendők. Főtisz-
telendő alesperesünk, Koczeth Márk, turnischai plébános ur 
gyűlésünket megnyitván, először a hivatalos dolgokat végez-
tette velünk. Ezek után a szentatya szomorú sorsára irá-
nyozta figyelmünket, hogy tőlünk telhetőleg mi is siessünk 
szentatyáuk védelmére. A koronára összehivó szép körle-
vele közszeretetben álló esperes urunknak már előre kész-
ségessé tette akaratunkat a fillérnyi áldozat hozatalára. Örö-
mest adtuk azért péter-fillért, hogy ezáltal Istentől jutalmat 
érdemelhessünk ; ugyanis szent Pál apostol igy ir a Korin-
tusiakboz : „Kiki amint eltökélette szivében (ugy adjon,) 
nem kedvetlenséggel vagy kénytelenségből ; mert Isten a 
jókedvű adakozót szereti. (II. lev. 9, 7.) Adunk péterfillért 
háladatosságból, mert ez évben a multaknál sokkal jobb 
terméssel áldott meg bennünket az isteni gondviselés. Adunk 
mások, különösen a szomszéd tóthsági kerület lelkes papsá-
gának vonzó példája után, tömegesen, testületben, hogy a 
minden léptünkre gondosan ólálkodó világnak bebizonyítsuk 
egyetértésünket a közös szentatyánk iránt köteles szeretet-
ben, a szorongattatásai iránt mélyen érzett részvétben, sze-
mélye mint Krisztus urunk helyettese és a látható romai 
kath. szentegyház feje iránt mindenkor tartozó tiszteletben. 
Végre a szent-László-társulat ez évi közgyűlésén mondott 
beszédek hatása alatt a jelenvoltak, kik eddig is adakozásaik 
által, — habár csak kisebb mérvben, örömmel elösegiték a 
társulat hármas szent czélját, ezúttal egy ideiglenesen válasz-
tott ügynöknél rendes tagoknak Íratták be magukat, komo-
lyan elhatározván egyszersmind, hogy mindenik a maga kö-
rében a szent-László-társulatot terjeszteni iparkodik. Fi-
gyelmöket és buzgalmukat egyenlőre az értelmes osztályra 
terjesztik ki leginkább, melyet a szent-László-társulat hár-
mas üdvös czéljának fölfogására fogékonyabb eszünek, és a 
czél elérése végett kiszabott csekély adakozásra készebbnek 
hisznek és vallanak. 

ROMA, sept. A pápa, mint tudva van, már kinevezte 
azon bibornokokat, kik a jövő általános zsinat elé terjesz-
tendő tá rgyaknak kijelölésével bizottmányilag leendnek 
megbízva. E bizottmány congregatio generalis nevét vise-
lendi. Emellett még öt albizottmány fog működni, mindenik 
egy, a pápa által kinevezendő bibornok elnöklete alatt több 
tagokból álland, püspökök, praelatusok, rendfőnökök és hit-
tudósok sorából. A felosztás következő : első hitügyek, 2 ke-
leti ügyek, 3 egyházjog és fegyelmi ügyek, 4 egyházi diplo-
matia, az egyháznak az államokhozi viszonya, 5 szerzetes 
rendek ügyei. Amint e felosztásból is látható, a jövő zsi-
nat működési köre sokkal tágasabb, mint ama 17 pont, me-
lyek Caterini bibornok körlevelében foglaltatnak. Fenneve-
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zett bíbornoki előkészítő congregationak elnöke maga a pápa, 
titoknoka Patrizi bibornok, tagjai Mattéi, de Angeli, Asquini 
Clarelli-Paracciani, Rauscher, Reisach, Panebianco, Barnabo 
Bizarri, Bilio Antonelli, és Caterini bibornokok. A dogmati-
cal albizottmánynak elnöke Bilio, a bíbornoki testület legfi-
atalabb tagja, a syllabus szerkesztője ; a második albizott-
mány elnöke Barnabo, a harmadiké Caterini, a negyediké 
Reisach, az ötödiké Bizari. A többi tagok kinevezése nem 
sokára halasztatott. A különféle invasionalis hírek daczára 
tehát az egyház félelmet nem ismervén, halad isteni küldeté-
sének teljesítésében. Boldogasszony születése ünnepén ö 
szentsége a Santa Maria del popolo czimü egyházba ment 
fényes kísérettel, hogy jelen legyen a Consolini bibornok ál-
tal tartott isteni tiszteleten. Mint rendesen ugy most 
is a fiúi ragaszkodás legtüntetőbb jelével fogadtatott menet 
és jövet a papkirály, áldását osztva híveire és alattvalóira. 
Beszélik, hogy jövő hóban Castel Gondolfóban fog néhány 
hetet tölteni. Hasonlithatlanul nagy jóságában a járvány 
által sújtott vidék lakóinak személyesen akarna vigasztalást 
nyújtani. 

BERLIN, sept. — Nem rég a meseritzi rendőrség egy 
kath. község lakosait a törvényszék előtt bevádolta, hogy a 
hivatalosan kiirt vezeklési napon (Busstag) dolgoztak. A 
védő hivatkozott a posen-gneseni ordinariatus rendeleteire, 
melyekben ily napról nincsen szó, és a törvényszék csak-
ugyan elismerte, hogy a katholikusok csak saját ünnepeik 
megülésére köteleztetnek. A rendőrség ez Ítélettel meg nem 
elégedvén, felebbezte ügyét, és majd a legfőbb törvényszék 
itélend arról, ha váljon a katholikusok kötelezhetők-e a nem 
saját egyházuk által rendelt böjt és vezeklési napok vagy 
ünnepek megtartására ? A zsidók irányában más az eljárás. 
A berlini zsidók ugyanis, szombatra esvén a követválasztási 
nap, ez ellen felszólaltak, mire a hatóság azonnal kérdést 
tett, ha váljon a szavazati iv beadása a szombat megsértésé-
nek tekinthető-e, mire a rabbinatus tagadólag válaszolt, mi 
által az ügy eldöntetett ildomosán. A keresztes újság érde-
kes vallomást tett a Gustáv Adolf egylet működésére nézve 
Austriában, állitván, miszerint az itt a radicalis mozgal-
maknak szolgál eszközül. Azt is constatálja a nevezett újság, 
hogy Beust minister Sckenken és F rank urakat — mind-
kettő renánérzelmü — az ágostai főegyházi tanács tagjaivá 
nevezteté, az ezeknél pedig még rationalisticusabb Kolacsek 
pastornak kilátása van iskolai tanácsosságra. Legújabban is 
egy magas állású luth, egyházi férfiú Jézus istenségét nyil-
tan kétségbe vonta, tagadta. Ez megmagyarázza az osztrák 
liberálisok rokonszenvét az ágostaiak iránt. A bajor határ-
grófságban a protestánsok legutóbbi időben rendesen kath. 
helyeket választanak gyűléseik helyéül. Igy a Gustav Adolf 
egylete két év előtt Landauban, tavai Edenkobenben tanács-
kozott. A bajor boureaucratia pedig jobban nyomja a kath. 
sajtót mint valaha. A passaui Donauzeitung egy hó alatt öt-
ször foglaltatott le, szintigy „a bajor bureaucratia és a je-
zsuiták Regensburgban" czimü röpirat. 

VEGYESEK. 
A ,P. Lloyd' ismételve emlegette, mily figyelmetlenség 

követtetett el a pesti zsidókkal, hogy a várostanács reá nem 
állt, miszerint a szent-mihályi lakváltoztatás határnapja az ő 
sátor-iinnepeik miatt két nappal tovább nem halasztatott, 
amint ezt nevökben a zsidóközség t. rabbija kérvényezte. 
Mi valóban sajnáljuk e figyelmetlenséget, mert miután a 
keresztény törvény oly kevés figyelemben részesül a poli-
tikusok előtt, szerettük volna látni, hogy legalább a zsidó 
törvény részesüljön ily figyelemben, s az állam leöltve a ker. 
typust, zsidó typust venne fel, s ker. társadalomból kilépve, 
amit már jókorán meg is tettek, zsidó társadalomban talál-
nék magunkat. Szerettük azonban látni azt is, hogy épen 
ezen zsidó ujságirók, akik az ,état athée' = pogány állam 
mellett szónokoltak, amennyire ez a ker. hit és ker. törvény 
mellőzését jelenti, most ,état juive' = zsidó állam mellett 
szónokolnak. Szeretjük azt is, ha a zsidók erősebben érezte-
tik a keresztényekkel, hogy köztök zsidók is élnek, kikre 
figyelni kell. Szeretjük eme orthodox buzgóságot is látni 
nálok, mert bizony a keresztény is megbotránkozik, midőn 
a zsidók nyilván, a vendéglökben sonkáznak. Csak azt sze-
retnők még, hogy minden ünnepeiket is érvényesítenék, 
mikor ők azok, akik épen a keresztények húsvétján készek 
kivonulást tartani, ha az sz. Györgyre esik. 

Moses Montefiore zsidó patriarcha Pesten keresztül 
Bukurestbe utazott, hogy hitfeleinek segítségére siessen. Be-
szélt Károly herczeggel, s tőle eme levelet kapta : „Kaptam 
aug. 24-éről irott levelét, s élénk részvéttel olvastam. Amint 
már önnek szóval mondtam, kivánságai hitfeleire nézve 
mind kielégíttettek. A zsidók különös gondosságomnak tár-
gyai, s örülök, hogy messze földről jött el, meggyőződni 
saját tapasztalása által, miszerint azon üldözés a zsidók el-
len, melyről az ujságlapok regéltek, országomban nem léte-
zik ; és ha némely zsidó bántalmaztatott volna is, ez egyes 
tény, melyről a felelősséget az én kormányom nem vállal-
hatja el. Kötelességemnek fogom mindig ismerni, hogy a 
vallásszabadság tiszteltessék, s őrködni fogok szüntelen, ne-
hogy a törvények, melyek a zsidókat, mint minden más pol-
gárokat védelmezik, megsértessenek." 

New-Yorkban a székesegyház építési munkái a bevég-
zéshez közelednek, úgyhogy jövő évre a felszentelés meg 
fog történhetni. Már most tesznek készületeket az ünnepély-
hez. A költségek mindeddig 2,500,000 dollárba, vagyis 
austriai pénzünkben 5,060,000 forintra rúgnak. 

Kegyes adakozás. 
Szombathelyi püspöki megyéből az alsó-lendvai kerületből a szent-

a tyának : 
Koczeth Márk esp. pleb. . . . 1 koronás ez. tallér 
Raiszár István pleb. . . . . . 1 frt . o. é. 
Székely István pleb. . . . . . 1 drb 2 fr tos ez. t a l . 
K<Jvácsics Márk pleb. . . . . . 1 drb 2 frtos ez. ta. . 
Sziszeki Márk pleb. . . . . . 1 drb 2 fr tos ez. tal. 
Stirling Antal pleb. . 1 drb 2 fr tos ez. ta l . 
Dr . Berger Ignácz pleb. . . . . 1 fr t . o. é. 
Jambrikovies Sándor káplán . . . 1 drb 2 fr tos ez. tal . 
Gaál Ferencz káplán . . . . . 3 ezüst húszas. 
Balaton József káplán . . . . 3 ezüst húszas . 
Kiss Pá l káplán . . . . . 3 ezüst huszus. 
Zsemlics István káplán . . 1 fr t . ezüstben. 
Horváth Ferencz káplán . . . . 1 frt . ezüstben. 
Vidos László lentii plébános . . . 1 0 f r ank 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTSY PÁL. 
Nyomatott Pes ten 1867. Ko o s i Sándor által (Érkovy, Ualgóczy és Koesi nyomilájábaa) Halpiaez és aldnnasor sarkán 9. sz. a. 



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

küldéssel 5 fr t . 25 kr., 
ie lyben 4 frt . 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, october 19-én. 

Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-

! ban, (haltér és aldunasor 
I sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1867. 

TARTALOM : A herczeg-primás megnyitó beszéde a 
sz.-István-társulat 27. nagygyűlésén. — Az austriai püs-
pökség felirata a császárhoz. — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

Főiiiagasságu hercegprímás I l l C g -
nvitó beszéde a sz.-István-társulat XVII. nagygyűlésén, 

oct. 10 én 1867. 
Tisztel t közgyűlés ! 

Alig rövid két hét mul t el azóta, hogy egy h i t -
buzgó kath. t á r su la t közgyűlésében volt szerencsém 
részt vehetni, me ly Esz tergomot szemelte ki azon 
czélra, hogy a honunkban ú j r a felébredt vallásos 
buzga lomnak ne csak b izonyí tványát , de g y a r a p u -
lását is elősegitse, azt nevelje s á ta lánossá tegye. S 
ime ma a szent- Is tván- társula t n a g y g y ű l é s e meg-
u j i t j a ama napok vallásos örömét s fokozza a ka th . 
ön tuda t magasztos érzelmek- s tet tekben ny i lvá-
nulni szokott lelkesedését. 

Amott egy, még a kezdet nehézségeivel küzdő 
t á r su la t gond ja iban s reményeiben osztoztunk : mig 
i t t e g y már megerősbedett t á r su la t fentar tásán és szi-
lá rd í tásán kell t anakodnunk , a n n a k maradandósá-
gá t kell b iz tos i tanunk annál inkább , min thogy ha-
zánk és nemzetünk jelen á ta lakulás i ko r szakában a 
socialis téren társula t i munkásságo t nem ismerek, 
mely üdvösebb czéllal foglalkoznék, s mely széle-
sebb téren ha tha tósb gyakor la t i e redményt v ivot t 
volna ki magának , mint amelynek a szent-István-
tá r su la t eddig örvendett . 

É s e társula t érdekeihez én szorosabban érzem 
m a g a m a t fűzve, mint bá rk i más, mer t benne az egy-
ház h iva tásának egy ik nagybecsű támaszát szemlé-
lem, és mert tevékenységének központ ja azon egy-
házmegyébe esik, melyet a gondviselés közvet lenül 
fópásztori gond ja imra bizott. 

Jogos igénye van tehát a t á r su la tnak minden 
tekinte tben legmelegebb részvétemre s legőszintébb 
támogatásomra. 

S ezen örvendetes viszonyból eredő legelső ked-
ves kötelességemnek ismerem, az ü g y nevében leg-

forróbb há lámat kifejezni a t á r su la t lelkes elnökei, 
méltóságos gróf K á r o l y i I s tván és nmél tóságu gr. 
Cz i r áky János , m a g y a r kir . főkamarás -mes te r u r a k 
iránt , kik vallásos buzga lomtó l s hazaszeretet től 
e g y a r á n t vezérel tetve, d rága idejüket , s még d r á g á b b 
r o k o n i n d u l a t a i k a t , példás kitartással , a t á r su la t 
ü g y e i n e k szentelék, azt n a g y t ek in t é lyükke l védték 
s jelen meggyarapodo t t á l lapot já ra nevelték. 

Vegyék érdemeik j u t a lmá t magasztos öntuda-
t u k b a n s azon á ldásban, mely a nép erkölcsi neme-
sedésének hű gondviselőire s vezetőire az u tódok há-
lás emlékezetében s az igazságos egekben vár . 

F o g a d j á k továbbá meleg köszönetemet a tá rsu-
lat n a g y t u d o m á n y u alelnöke sz in túgy, min t igaz-
ga tó -vá lasz tmánya s mindazon buzgó hazafiak, k ik 
felfogva horde rejét s fe lkarolva czél ját e t á r su la tnak , 
igazi kath . emberhez illő meggyőződéssel és á l lha ta-
ta tossággal buzgó lkod tak e közhasznú vál la la t ter-
jesztésén, gyümölcsöztetésén s megszi lárdi tásán. 

Erdemeike t ná lamná l a laposabban fog ják ki-
tünte tn i a tá rsu la t á l lapotáról szóló előterjesztések s 
ezekben foglal t számok. 

Különösen vigasz ta ló hazafiúi önérzettel tekint-
het a t á r su l a t vissza azon idő're, midőn a nemzet i 
irodalom a mostoha poli t ikai v iszonyok közt legin-
k á b b védő szárnyai a la t t nye r t biztos menhelye t s 
buzditó gondos ápolást . 

A társula to t azonban, mely a hasznos ismere-
tek terjesztésére s a nemzet val lás-erkölcs i és szel-
lemi művelődésének emelésére egyesül t , az eddigi-
nél még ha tha tósabb munkás ság ra hiVja ki a sza-
badság, melyet a helyreál l í tot t a l ko tmány a sajtó-
nak nyú j t , s mely t isztább, m e g n y u g t a t ó b b s üdvö-
sebb czélnak nem szolgálhat , mint amelyér t a tá r -
sulat küzd. 

Kettőztetet t m u n k á s s á g u n k a t p r o v o c á l j a t o v á b b á 
a versenyzés ösztöne, mely a miénkkel ellenkező té-
ren n a g y o n is aggasz tó mozgalmat fejt ki. 

Da mi legfőképen e rőnk megket tőztetésére ser-
kent bennünket , az a dicső szerep, me ly a ka thol i -
kusoka t szellemi téren is megilletti, — az a roszaka-
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r a t ál tal ápolt balí télet , me ly szent b i tünke t a cultu-
ra i ha ladás ellene g y a n á n t mutoga t j a s melye t meg-
czáfolni t a r tozunk , es a l egnagyobb erőfeszítésre 
se rkent végre bennünke t a nemzet sorsa : me lynek 
a l eggyor sabb szellemi izmosodásra, de egyszers-
m i n d val lás-erkölcsi a l apokra van szüksége, h o g y 
az á ta laku lás nehéz va júdása i közt a nemzet i önfen-
t a r t á s feltételeinek, s a megsu lyosbu l t á l lami hely-
zet követeléseinek a t isztul t értelem segélyével ele-
g e t tenni , de egyszersmind az erkölcsi romlás veszé-
lyé t szerencsésen kikerülni , s ősi hűségét hazá ja és 
egyháza , — s hódoló tiszteletét a tö rvény és k i r á ly 
i r án t rendüle t lenül megőr izni képes legyen. 

A kath . egyház e tekinte tben félre nem ismer-
het i a népnevelésre s hasznos ismeretek terjesztésére 
vonatkozó h ivatásá t . 

E n n e k teljesítése körü l , mint ezt a m á r tanusi-
tot t n a g y szolgálatok fényesen b izonyí t ják , a kath. 
e g y h á z n a k egy ik leghívebb és l egbuzgóbb istápja 
volt eddig is a szent - Is tván- társula t , me ly hasznos 
m u n k á s s á g á t fo ly ta tva , közművelődési legfontosabb 
eszközeinknek nevezetes a lkat részét képezi, s a nép-
nevelés elősegítésére i rányzot t köztörekvéseknek hat-
ha tós szolgálatot tehet különösen az által , h a mind-
azon ismeretek alapos előadásra, melyeket a haladó 
k o r ma m á r az elemi iskoláktól is megkiván , a tá r -
su la t az illető szakférf iak által, tiszta s ér thető i rá ly-
l ya l szerkesztet t elemi olvasó-könyveket készít tet , és 
olcsó áron megszerezhetőleg bocsát közre . 

Ezen feladatot teljes összhangzásban hiszem 
lenni a t á r su la t hivatásával és szabályaival szint-
ú g y , min t a fenforgó viszonyok igényeivel . 

A tisztelt közgyűlés , az igazgató vá lasz tmány 
mai je lentéséből számos nagybecsű tanácskozás 
a n y a g á t nyerendi ugyan , de fontosabbat s korsze-
rűbbe t al ig, min t a népnevelés ügyé re vonatkozó 
teendőinket , s egyszersmind azon kérdést , minő esz-
közökhöz kel l jen n y u l n u n k , hogy a t á r su la t üdvös 
m u n k á s s á g a éxtensiv és intensiv térben és ha tásban 
minél n a g y o b b ter jedést nyer jen . 

Második éve már , hogy szent- Is tván- társula t 
közgyű lé s t nem tartot t , nem tar tha to t t . 

Az utóbbi s a n y a r ú évek-okozta vesztességek 
köz t b izonyosan ez is számba fog véte tn i : de fel 
fog a t á r su la t évkönyveiben az is jegyezte tni , h o g y 
az e l m a r a d á s főoka a tá rsu la t fővédnökének, boldo-
g a b b h o n b a költözött elődömnek vára t lan e l h u n y t a 
volt. — 

Igen, a társula t ő benne, érdekeit mindenkor hő 

részvéttel fe lkaroló s j aváér t tetemes á ldozatokra 
is kész pár t fogót vesztet t . 

De lia egyébben nem b i rnám is a jeles szent-
I s tván- t á r su la tnak ez utóbbi évek során á t érezett 
veszteségeit pótolni : n a g y vigaszta lásul s nekem 
mondha t l an öröm ku t fo r r á sau l szolgál erősithetni , 
mikép az I s tenben e lhuny t bíboros főpap kötelessé-
geit örökölve, a jelen czél jában oly üdvös tá rsu la t 
i ránt i részvéttel jes vonzalmat , az annak n a g y o b b fel-
v i r ágzásá ra szánt t evékenysége t és á ldozatkészséget 
illetőleg, az egy vessztességet legalább férfias erély-
lye l pótolni e lhatározot t szándékom, s mint remélem. 
I s tennek szent á ldásáva l te rmékenyí te t t törekvésem 
lesz, melyben hu gyámol i t á s t n y u j t a n d a nmlgu 
püspöki kar , n y u j t a n d a mai n a g y g y ű l é s is, melyet 
ezennel megny i to t tnak nyi lvání tok . 

Az austriai püspökség felirata a császárhoz. 
Austria oly kérdések előtt áll, melyeket elhalasztani 

nem lehet, s melyeknek szerencsés megoldása legfőbb fon-
tosságú. A császárság alkatrészeinek azon együttműködését 
értjük, mely nélkül az egésznek fenállása veszélyezve 
van. Az államháztartásnak rendezését értjük, melytől függni 
fog, váljon a birodalom bizonyos lehet-e a nélkülözhetlen 
segédeszközök iránt s a nép jólléte mentve maradand-e 
ujabb vészterhes rázkódásoktól. Ezenkívül világos, meny-
nyire szükséges az egyetértés, mennyire kívánatos, hogy a 
panaszra és viszályra ingerlő alkalmak ne szaporittassanak. 
Mégis találkozik párt, mely az idők e szorongató voltát sze-
melte ki, hogy azon vallást, melyhez Felséged, legmagasb 
háza és a lakosság oly túlnyomó többsége tartozik — meg-
támadásainak cztíipontjául tegye. Bizouynyal még az első 
sorban állók közöl is csak kevesen ismerik törekvéseik 
egész horderejét; de ha ez mentségül szolgálhat is nekik, az 
ügy állásán mitsem változtat. Midőn tehát e komoly percz-
ben a hódolattal aláirottak hangjukat felemelik, kötelessé-
güket teljesitik Isten s azon milliók iránt, kiknek hü pász-
torkodással tartoznak, kötelességüket Felséged, a haza és 
azok iránt is, kik e birodalmi erkölcsi alapjait megingatni 
vállalkozának. 

Az investitura felett folyt hosszú és mélyreható vita 
1122-ben végződött egy egyezmény által, melyet II. Calixtus 
pápa kötött V. Henrik császárral Wormsban. Concordatum-
nak nevezték, azaz egyezménynek, és azon időtől minden 
szerződést, mely által egyház és állam kölcsönös igényeiket 
biztosítják, concordatumnak szokás nevezni. Az elnevezés 
tehát nagyon régi, a tárgy maga még régibb. Egy század-
ban sem keletkezett annyi concordatum, mint a 19-ben, 
Francziaország kezdto meg, Európának majd minden állama 
s némely amerikai köztársaság követte. Bármennyire külön-
böztek az illető államfők állásukra és személyes vélemé-
nyükre nézve, mind elvitázhatlannak tartá, hogy a pápa a 
megkötött szerződés által magára és utódaira oly kötelmeket 
vállalt, melyektől nem szabadulhat saját kénye és tetszése 



261 — -

szerint, hiszen különben az egész egyezkedés czéltalan volna. 
Azon feltevésből indulának ki, hogy az ő és utódaik részére is 
ugyanaz áll, különben hogy igényelhették volna a szent-
széktől, bogy a kizárt kötelezettséget elvállalja ? Mindenki 
elismerte tehát, hogy a concordatum az állam által kötött 
birodalmi szerződés, mely által mindkét fél jogokat nyer és 
kötelezettségeket vállal. Hogy ezt tagadhassák, oly elméle-
tekhez kellene folyamodni, melyek által a szerződésjog alap-
jaiban megrendittetik, pedig szerződésen és tulajdonon 
nyugszik a társadalom. 

A concordatum sorsa az lön, mi az államszerződéseké 
s fontos cselekvényeké átalában : nem volt mindenki tartal-
mával megelégedve. Hanem a régi, ártatlan „concordatum" 
elnevezést a felforgatás emeltyűjeként használni mintegy tiz 
évig ezelőtt, senkinek sem jutott eszébe. Midőn Károly Al-
bert, Austria zavarait tervei végrehajtására fel akarta 
használni, a békeszegés indokául többek közt az is felhoza-
tott, hogy Austriában a kath. egyház súlyos elnyomatás 
alatt senyved, s azt felszabadítani nemes, szent cselekedet. 

Midőn 1855-ben a concordatum közzététetett, azonnal 
belátták az olasz forradalom vezetői annak horderejét, lát-
ták, hogy nemcsak éles fegyver ragadtatott ki kezeikből, 
hanem attól is kelle tartamok, hogy a kath. érzelem hatal-
masan ellenszegülend az Austria ellen mesterségesen szitott 
gyűlöletnek. A felforgatásnak nagymesterei ekkor gyors 
kanyarodást tőnek, s minden beavatott, utasítva lőn a con-
cordatumot gyanúsítani és gyalázni. Aki dicséri, osztrák 
érzelmi és az ország leigázására nyújt segédkezet. 

1857-ben a forradalom ismét kilépett az utczákra, s győ-
zött Brüsselben a kormány és a nép törvényes képviselői 
felett. E lázadás azonban, mint egész Europa tudja, oly szö-
vetség müve, mely Belgiumban nyiltan a kereszténység 
ellenségeként lép fel, s annak vallja magát. Németországban 
e k k o r a hason érzelműek újra nekibátorodának; a mazzi-
nistákat vevék példányképül, s mint ezek a hazafiság, ugy 
ők a szabadelvüség nevében bocsátának ki felhivást, feljaj-
dulni a concordatum ellen. E hangok csak gyéren emelked-
tek még, midőn az 1859-ik év uj bonyodalmakat hozott. A 
németek nagy többsége helyesen átérzé, hogy kötelesség, 
becsület és okosság, tiltják a német szövetség államainak, 
magára hagyni Austriát a bekövetkezendő küzdelemben. A 
politikai és erkölcsi felforgatás vezérei csak részben vallák 
e nézetet, de egyértelmüleg oda törekvének, hogy az igazi 
közvélemény nyilvánulását saját czéljaikra kizsákmányol-
ják, s jó tettel nem bizonyult érzelmök dijául hangosan 
követelték, hogy Austria változtassa meg intézményeit, 
különösen az állam állását vallás és erkölcsiség iránt, a dél-
német hírlapok és egyletek szabványai értelmében. — Ak-
kor soroztatott a concordatum azon jelszavak közé, melyek 
mögött egész rendszer rejlik. Nem kivánják, hogy mindenki 
ismerje e rendszert, ellenkezőleg a körülményekhez képest 
homályba burkolják, söt arczátlanul tagadják is, de felhív-
nak mindenkit, ki nem akar elmaradottnak tekintetni, hogy 
a jelszavakat utánok mondja, vagy legalább ellenök ne szól-
jon. E használt fogások kopottaknak látszanak, de a tapasz-
talás ellenkezőt bizonyit. A legalázatosabban alulirt érsekek 
és püspökök minden körben felléptek az igazság e megha-
misítása ellen, melylyel ama párt üzérkedik ; a tényállás 

által kényszerülnek ezt most egyesülten tenni Felséged 
trónja előtt 

Miért lát a XIX. század annyi concordatumot ? Mert 
a XVIII . század gonosz örökséget hagyott hátra. Franczia-
országban Isten nélkül akartak államot alakithatni, s ami a 
kereszténységre csak emlékeztetett, minden száműzetett a 
nyilvános életből. Még a naptárt sem feledték el ; a hét de-
cade lőn : vasárnap helyett decadnap, a szentek helyett a 
fehér és veres répa. De a tapasztalás elvitázhatlanul bebizo-
nyitá, hogy rendezett állapot lehetetlen, mig a vallásra több 
tekintottel nem lesznek, ezért az első consul egyezményt 
kötött VII. Pius pápával. Spanyolországban oly párt jutott 
uralomra, mely az úgynevezett felvilágosultság minden kí-
vánságát teljesité ; a zárdák eltörültettek, az egyházi javak 
lefoglaltattak ; felbőszített tömegek kirabolták az egyháza-
kat. De midőn az ezen politikát kisérő zavar évről évre 
nőtt, és a baj nagysága feltámasztá a kívánságot biztos alap 
után, belátták, hogy mindenek előtt az egyházi viszonyok 
számára kell a jogalapot visszaszerezni és concordatumot 
kötöttek. E sajnálatraméltó ország mai nap is bűnhődik 
azon experimentatiók miatt, melyeket a szabadelvüség vég-
hez vitt, anélkül, hogy kérdezte volna, váljon a kivitelre 
szükséges kellékek megvannak-e; de a valláshoz és con-
cordatumhoz nem mernek többé hozzányúlni, érzik, hogy 
egy párt helyett az egész igazi spanyol nép lázadhatna fel. 
Amerika köztársaságaiban is megtörtént, hogy megunván a 
törvénytelen állapotokat s komolyan hozzáláttak, szilárd 
rendet alkotni ; ekkor concordatumokat kötének. De a for-
radalom ugy tiint fel, mint villám a felhőtlen égen, a 
szellemi forrongás, melynek szülöttje vala, messze túlterjedt 
Francziaország határain. Azonfelül tovább husz évnél hábo-
rúk dúltanak, melyek nemcsak egyes határokat változtat-
ták, hanem az államok s az egyház meggyökerezett rendjét 
is felforgatták. Midőn tehát a vihar lecsillapodott s ismét 
bizalommal kezdének a jövőbe tekinteni, mindenfelé egy-
házi kérdések merültek fel, melyekről még protestáns feje-
delmek is belátták, hogy hatalomszó által meg nem oldha-
tók, miáltal bö anyag lőn szolgáltatva a szentszékkel 
kötendő egyességekre. 

Az osztrák kormány is ily helyzetben volt. Az európai 
válságot megelőző században Austriában nagyon sok oly 
rendelet keletkezék, melyek az egyház jogaival összeegyez-
tethetők nem valának. Hozzájárult, hogy e beavatkozások-
ban oly elvekből indulának ki, melyek nyert eredményeiket 
csak az átmenet zavart napjainak köszönheték, s midőn az 
eszmék tisztultak, tarthatatlanoknak bizonyultak. A szabad-
elvűek kötelessége dicsőíteni II. József törvényhozását ; de 
ajkaikon a dicsőítésnek oly értelme van, melyet József csá-
szár bizonynyal elutasított volna. A róla elnevezett rendszer 
— minden az egyház függetlenségéről szórt szavak daczára 
— az egyházból saját területén eszközt akar t csinálni az 
állam számára, s épen azért fentartani s a viszonyokhoz 
képest oltalmazni. Arait tehát II. József egyházi ügyekben 
rendelt, az a szabadelvüségnek távolról sem látszik elégnek, 
csak mint kezdetnek becsüli, mely folytatás nélkül nem 
sokat érne. Már a császár életében igy volt. Weiszhaupt 
Spartams Austriában is birt taní tványokkal , kik között 
magas állású és befolyású államhivatalnokok is valának. 

32* 
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Élete alkonyán megütközve és bosszúsan tapasztalá József, 
hogy messze haj t ják öt a czélon túl. — Utolsó kormány cse-
lekedetei közé tartozik azon elvek kárhoztatása, melyeket 
Gottfried van Swieten, a tanulmányi bizottmány elnöke 
védett, a tilalom, kitörülni az egyházjogot a tantárgyak 
közöl, s a hatóságokhoz intézett dorgálás „hogy az ifjúság 
neveltetésében két nevezetes tényező : vallás és erkölcsiség 
felette könnyelműen vétetnek," Gerhard van Swieten, jan-
senista szinezetü katholikus volt, fia az encyclopaedisták 
és illuminantok bajtársa. Oly gyorsan haladt a dolog, 
miután a katholika érzelem megrendittetett. 

Az egyházat illető törvények és rendeletek megváltoz-
tatása felett mihamar kezdődtek a tárgyalások, miután I. 
Ferencz császár ő felsége visszatért Romából, tehát körül-
belül ötven év előtt. Középpontjukat a házassági kérdés 
képezé, mert emiatt jutott József császár törvényhozása 
mogoldhatlan ellenkezésbe, kath. egyház hitágazataival. 

Felséged dicső őse kimúlt ez életből anélkül, hogy kí-
vánsága, ez ügyet rendbehozni, teljesülhetett volna. A 
tárgyalások több izben felvétettek, de még nem vezettek 
eredményre, midőn az 1848-dik év az egész ügyállást meg" 
változtatá. Az osztrák kormányzat mesterséges épülete 
összeomlott, a forradalom felemelte fejét. Felséged a trónra 
lépett, s az ár lecsillapult. A jogi állapot feloszlása közel 
állt, s az elháritott rész élénken foglalkoztatá a kedélyeket. 
Azon meggyőződés, hogy erkölcsi erőket kell segitségül 
hivni, átalános lön, sőt oly férfiak, kiktől ezt várni sem 
lehete, ily nézetet vallottak, sokan persze csak addig, mig 
az átélt események élénken emlékükben maradtak. Szembe-
ötlő volt továbbá, hogy az egyházi kérdésekkel szemben 
állást kelle foglalni — József császár törvényhozásának 
álláspontját tovább megtartani lehetetlen vala. Az önkényes 
feltevések, melyeknek cselekvései közt jogalapot keresett, 
ellenkezénok az igazsággal, s nem látszanak többé használ-
hatóknak az igazság ellenségei előtt; mert Austriában is 
kimondották utolsó szavukat s az egyházi joghoz vissza-
térni átalános gúnymosolyt keltett volna. Vagy kellőleg 
méltányolni kelle tehát a katholika egyház jogát, vagy elle-
nében a forradalom elveit elfogadni. Azon időben senki sem 
kétkedék a választás felett, kinek érdekében feküdt a társa-
dalom fentartása. Felséged kormánya a követendő irányt 
már 1849-diki mártiust tűzte ki, mert az e napon kiadott 
alkotmány pontja kinyilatkoztatá, hogy minden törvényesen 
elismert egyház é3 vallásfelekezet önállóan kezelje és in-
tézze ügyeit. Ez okmány 1851. december óta csak történeti 
jelentőséggel bir ugyan, de a második pont kivételt képez, 
mintán 1851. dec. 30 án kelt legmagasabb határozás által 
megerősíttetett. Felséged kormánya még többet is tőn. 

Belátta, hogy ily gyengéd és mélyreható kérdések 
rendezésénél a kölcsönös megértés út jára kell lépni, ezért 
Galicia, Dalmátia s az akkor a német szövetséghez tartozott 
országok minden püspökeihez, továbbá Magyar - és Horvát-
ország, Lombardia és Velencze főbb egyháznagyjaihoz fel-
hívást intézett, hogy april 29-én a fővárosban megjelenjenek 
és a tartott tanácskozás után kívánságaikat és nyilatkoza-
taikat tudassák. A nagy feladat junius végéig igénybe vevé 
az egybegyűlt püspököket, s minél alaposabban belebocsát-
kozának, annál világosabban kitűnt, hogy szilárd, végérvé-

nyes alakítása az egyházi viszonyoknak nem lehetséges a 
szentszékkel kötött egyezmény nélkül. 

Osztrák államférfi előtt ez nem volt meglepő; hisz Fel-
séged magasztos elődei régen érezték ily egyezmény szüksé-
gét ; gyakran elnapolták, soha sem adták fel; még az 1847. 
évben is tárgyaltatott. És most minden törvényesen elismert 
egyháznak és vallásnak ünnepélyesen biztosíttatott ügyei 
rendezése és kormányzata, hacsak az okosság szempontjá-
ból tekinték is a dolgot, világos vala, hogy a katholika egy-
háznak oly államban, hol annyira túlnyomóan uralkodik, 
legkevésbé volt szabad azon panaszra okot szolgáltatni, mi-
szerint a neki adott Ígéret nem teljesíttetett. Azonban az 
egyház joga önállólag rendezni és kormányozni dolgait, nem 
volt sértetlenül fentartva, de a történtet nem történtté tenni 
nem lehetett, a viszonyokban időközben létrejött változást 
nem volt szabad ignorálni, s a kormány súlyt fektetett arra, 
hogy Felséged jogai nemcsak megóvassanak, hanem, hogy 
eleje is vétessék minden kifogásnak, mely azok szerzési 
módja iránt támadhatnának. Ehez jött a fontos házassági 
kérdés. Ha elismerték az egyház jogát, ügyeit, önállóan ren-
dezni, miként akadályozhaták, hogy a trienti concilium ha-
tározatait kötelező törvénynek ne ismerje ? A trienti con-
cilium pedig kimondta, hogy a házasság egyházi biró elé 
tartozik. Ezt összhangzásban tevé azon elvekkel, melyeket 
kezdettől fogva vallott a keresztény világ, óvta az által azon 
állást, mely a házasságnak az uj szövetség szentségei közé 
történt felvétele által adatott. Ezenfelül minden államban,hol a 
lelkismeret jogait komolyan és becsületesen veszik, következ-
ménydús különbség mutatkozik azon keresztények közt, kik-
nek a házasság szentség, s azok közt, kiknek nem az. Szük-
sége éreztetett tehát annak, hogy a házasság tekintetében 
átalakittassék az osztrák törvényhozás és ebben egyúttal 
megpecsételését látták azon szorosabb kapcsolatnak, melybe 
Magyarország és melléktartományai a császárság többi ré-
szeivel léptek ; mert Magyarország és melléktartományai-
ban az egyház birósága házassági ügyekben kétségbe nem 
vonatott soha. A házasság azonban nagy jelentőségű az ál-
lamra nézve s irányában fontos jogai vannak. Biztosítja a 
házasságnak helyét a polgári jogkötelékben, mert határoz és 
rendelkezik annak polgárjogi hatása iránt. De a házassági 
kérdésnek oly rendezése, hogy a lelkismeretnek és az egy 
házi törvényeknek elég téve, és az állam törvényes befolyása 
is megóva volt volna — lehetetlennek tűnt fel a szentszék-
keli egyezmény nélkül. 

A szentszékkeli egyezményre tehát oly okok forogtak 
fenn, melyeknek horderejét a pártatlan félre nem ismerheté, 
s oly feltételek alatt köttetett, melyeknek méltányosságát 
mindenki belátja, ki megengedi, hogy az egyház jogszer-
zésre képes. Azokkal, kik ezt tagadják, úgyis lehetetlen az 
egyetértés. A concordatum megengedi az egyháznak, hatá-
rozni Isten és a lelkismeret előtt a házasság érvényessége 
felett, ellenben megmaradt ez állam joga, a házasság polgári 
körében intézkedni, s oly szövetségeket, melyek érdekeivel 
ellenkeznek, tilalmak és büntetések által akadályozni. A 
szentszékkeli közlekedés egyházi ügyekben szabaddá téte-
tett, de ebben már protestáns fejedelmek adtak példát, miu-
tán meggyőződtek mindenhol, hogy a pápávali érintkezésből 
származó veszélyek hiu agyrémek ; ezenkívül a közlekedési 



—263 
eszközök jelen állapotában teljes lehetetlen megakadályozni, 
hogy levél Romába ne küldessék s felelet ne érkezzék. A 
püspökök felhatalmaztattak, pásztorleveleiket közzétenni, 
anélkül, hogy ex-re az államhatalom előleges engedelmét ki-
kérnie kellene. — De ha mindenkinek szabadságában áll, 
tetszése szerint mindent censura nélkül kinyomatni, hogyan 
lehetne hatósági engedélytől feltételezni azon szabályokat és 
utasításokat, melyeket kibocsátani a püspöknek kötelessége ? 
Egyébiránt minden püspök kötelezve van körözvényeit egy-
idejűleg azok kibocsátásával a helytartóval megismertetni ; 
a kormány tehát tudomást vehet azokról. A püspököknek 
szabadságukra van bizva az isteni-tiszteletet s minden egy-
házi cselekvényt az egyházi törvények szerint rendezni. De 
ki emelne szót az ellen, hogy az államhatalom lemondott az 
isteni-tisztelet rendezéséről ? E beavatkozások, melyeknek 
kicsinyessége gyakran kiemeltetett — mult koroknak jelle-
gét viselik, s bizonynyal senki sem hiszi, hogy a hétköznapon 
kormányengedély nélkül tartott ajtatosság fenyegetné a köz-
jót, é3 tettleg nem is oly nagy a különbség, mely ez által lét-
rejött, mert e rendeletek nagyrésze már régen elavult. 

A közoktatás iránt Austriában semmi ujat sem hatá-
rozott. A katholikus ifjúság vallásos nevelését illető biztosi-
tások nem mentek túl a jogilag már létezőn. A népiskolák 
vezetése és felügyelete mindig lelkészi kötelesség volt, Fel-
séged jogai nem csorbittattak. Felséged nevezi széles biro-
dalmában majdnem minden érseket és püspököt, a legtöbb 
kanonokot, igen sok lelkészt s a theologiai kar tanárait ; a 
concordatum gondoskodók, hogy az 1780—90-ki időköz 
előzményeiből ne lehessen kifogást tenni felséged kegyúri 
jogai iránt. A Felségednek nem tetsző egyén sem lelkészi 
sem a püspöki tanodákban tanári állomást nem nyerhet. Az 
egyházi vagyon Felséged engedélye nélkül el nem adható, 
s tetemesen nem terhelhető ; mert fejedelmi engedély szük-
séges, feltétele ily szerződés érvényességének. Ámbár a val-
lási és tanulmányi alap egyházi tulajdon, mégis a kormány 
kezelésére bizatik, csak az van kikötve, hogy a püspökök 
felügyelete és közreműködése mellett történjék 

A fejedelmet illető jogok tehát nem csorbultak a con-
cordatum által, hanem megpecsételtettek. Az államhatalom-
nak befolyása egyházi dolgokban a tettleg létezőnek gon-
dos tekintetbe vételével megállapítva s azon határig kiter-
jesztve lön, melyet túllépve, az egyházi ügyek önálló 
rendezése és kezelése üres szó leendne. Ez csupán az által 
volt lehető, mert ö szentsége nemcsak teljesen bizik Felsé-
ged hitszilárdságában és igazságosságában, hanem lehetleu-
nek hiszi, hogy az Isten által Austria felett uralkodni kije-
lölt dynastia ivadéka elfeledje hivatását és ősei példáját, a 
neki engedett jogokat Isten egyháza ellen forditsa. 

Miért dühöngnek tehát a concordatum ellen ? Minden 
messzebb látó régen tudja ezt ; az utólsó időkben pedig min-
dent felhasználnak, hogy senki se maradjon ez iránt homály-
ban. Ostromolják a concordatumot, mint ellenség a várfalat, 
nem mulatságból, hanem hogy a városba nyomulva, kedvök 
szerint uralkodjanak. A kereszténység elleni harcz nem uj, 
és várhatjuk minden C3ak kissé értelmesebb embertől, hogy 
az eget ostromolóknak fogásait és jelszavait ismerje ; hiszen 
mindig ismétlődik. A vallások egyenlőségét hirdetik az ész 
nevében,s a türelmesség emlegetése mellett végrehajtják. De a 

beavatottak rég elismerték s közzétették, hogy a türelmesség, 
amint ők kivánják, egyértelmű a vallás eltörlésével. Csak.az 
érzékiség igaz és való; ez a titkos tan veleje. Minden vallás 
ábránd, az eljárás irántuk csupán aszerint módosul, meny-
nyire van hatalmuk akadályozni az Isten nélküli elme diadalát. 
A katholikávallás tehát mindezeknek mögötte áll, mert ez egy-
től lehet még tartani. Ez t nevezik türelmességnek, s e türel-
mességnél fogva támadtatik meg a jkatholikus Austriában a 
katholika vallás hazugságok-: és bujtogatásokkal, melyeknek 
századrészét sem mernék felhozni a protestáns vagy zsidó 
ellen. Azonban kevés értékkel birna a vallástóli mentesség a 
kötelesség-mentesség nélkül. Szeszélyek játékául akar ják 
dobni a házasságot, annak felbonthatóságát akar ják ki-
mondani. 

Hogy oly népet nyerjenek, minőt kivánnak, korán kell 
kezdeni. Hatalmukba aka r j ák keríteni az elemi tanodákat, a 
katholikus ifjúság ne neveltessék többé katholikusnak, keresz-
ténynek. Mindez kirivó ellentétben áll az osztrák törvények-
kel, amint a concordatum előtt léteztek. De a törvénynyel 
— ugy hiszik — majd elbánnak; az államegyezmény áll 
útban : azért e mesterségesen szinre hozott dühöngés. 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Vallás- és közoktatási magyar ministerem előterjesztése folytán, a 

győri székesegyházi kápta lanban megürült czimzetes kanonoki állomásra 
Szebényi Antal veszkényi plébános és kapuvári egyházkerület i alosperest 
ezennel kinevezem. Kelt Ischlben, 1867. évi sept, hó 30-án. Ferencz Jó-
zsef, s. k. B. Eötvös József, s. k. vallás- és közoktatási magy. kir. minister. 

rr 
GYOR, october 3-án. A kath. egyház által alapított, 

általa föntartott s nagygyá nevelt, s miután megszüntettet-
tett, ismét csak az egyház által fölelevenitett akadémiánk 
megnyittatott. A megyés püspök ö mltsga által a sz. bene-
dekiek templomában tartott ünnepélyes sz.-mise után az aka-
démia épületének nagy termében gyűltünk össze, hol a me-
gyés püspök, a pannonhalmi főapát s főispán ő mltságaik, a 
a csornai prépost ő nsga, a f t . győri káptalan s papság, a me-
gyei tisztviselők s városi képviselők jelenlétében, ft . Lipov-
niczky István ministeri tanácsos ő mltsga mint kir. biztos s 
a cultus s közokt. minister ő nmltsgának kiküldöttje az aka-
démiát megnyitottnak nyilvánitotta. Beszédje, melyben a 
többi között az akadémia eredetéről, további fönállásáról szólt, 
mondhatnók,az egy házérdemeinek,melyeket inagánaka múlt-
ban a tanügy körül szerzett, elősorolása volt. Dicsfényt fű-
zött a szónok az egyház feje körül, melyet a gonoszság s tu-
datlanság lerántani szeretne, ha a történelmet meghazudtol, 
hatná. Hasztalan ! Magyarhonban, aki a tanügyről akar 
szólni, az utólsó pusztai iskolától kezdve, fel az egyetemig, 
lehetetlen az egyházat említés nélkül hagynia, épen ugy 
mint hogy a kocsit nem lehet kerék nélkül képzelni. O 
épitette az iskolákat, taneszközökkel fölszerelte, fizette a 
tanitólcat, a tanulókat lelkesitette, buzdította jutalmak oszto-
gatásával a szegényebbeket még élelemmel is ellátta. 

Győr városában a tanodák ügyét már a XV-ik század-
ban melegen fölkarolták az itteni főpásztorok, mely törekvé-
seikben később a protestantismus nagy akadályt gördített, 
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ugyan eléjök, mig Dallos Miklós győri püspök, megvetvén az 
akadémia alapját, ennek vezetésével 1625-ben a jezsuitákat 
bizta meg, kik III. Ferdinand királytól adományképen az is-
kolák alapítására s javadalmazására a lébenyi s veszprém-
völgyi apátságot nyerték. E lelkes főpapnak példáját utód-
jai követ ték; nevezetesen: Sennyei István s Draskovics 
György, k ik a tanügyre mintegy 23,000 forintot fordítottak, 
a győri káptalan s ennek nagyprépostja Széchenyi Pál, ki 
több ezer forintot szánt az akadémiának e czélra. Gr. Zichy 
Ferencz győri püspök az akadémia épületét tetemesen tágí-
totta, Széchenyi György a ritka bökezüségü főpap pedig 
50,000 forinttal öregbítette az akadémia javadalmait. — 
1662. és 1670-ben Gorup Ferencz novii püspöktől s győri ka-
nonoktól, perkátai s tápéi birtokot, valamint a sz. ágothai 
pusztát Fehérmegyében nyerte az akadémia adomány fe-
jében. 

1785-ben a győri akadémia Pécsre tétetett át, honnét 
ismét nagyrészben csak a győri káptalannak sürgős kérel-
mére tétetett vissza 1802-ben s itt fönmaradt 1849 — 50-ig. 
Ez évben, mint másutt is, a győri jogakadémia megszűnt lé-
tezni, jelenleg azonban, hogy ismét létezik, mint tudva van, 
ö herczegségének az ország prímása sürgetésének köszön-
hetni. 

Minthogy tehát az egyház volt akadémiánk létezése 
körül a főtényező : egészen méltányos s jogos volt a mlgos 
szónok ama kérelme, melyet a város képviselőihez intézett, 
mondván : „Szívleljék meg, hogy a haza reményeit, a szülők 
legdrágább kincseit, már most nagyobb számmal fogadják 
városuk falai közé : távolitsanak el mindent, mi a hon remé-
nyeit, jövőjének zálogát képzi e nemzedéknek anyagi, de fő-
leg erkölcsi kárára lehetne ; sok romlatlan sziv fog itt do-
bogni, őrizzék az őrködéseikre bizott drága kincset, és azo-
kat, kik önökhöz a földi, anyagi kincsek összegét hozzák : 
honfiúi erényekkel gazdagitva küldjék vissza övéikhez." 
Ugy van ! Csak akkor fogja az akadémia elérni czélját, s 
mindenesetre ö herczegségének az ország prímásának is ne-
mes törekvése az akadémia fölelevenitésében oda irányult, 
hogy a hazai ifjúság e tudományos tanintézet által erkölcsileg 
nemesedjék. S bármennyire följogositnak is e reményre ben-
nünket a kinevezett tanárok, bármint becsüljük is kath. érzel-
müket: azonban mindaddig nem lehetünk tökéletesen megnyu-
godva, mig csak a m. cultusminister ur ő nmltsga nem gondos-
kodik egy hitszónok kinevezéséről; pedig erről még szó sincs. 
Váljon azt akarjuk-e, hogy az ifjúság azt a csekélyke hitis-
meretet is, melyet magával az amúgy is tökéletlen gymna-
siumi előadásokból magával hoz, tökéletesen elfelejtse ? 
Vagy a nemesebb érzelmeket, melyeket itt-ott még a jámbor 
szülők a szivbe csöpögtettek, teljesen elfojtsa ? Ismeretes a 
pesti egyetemi polgárok hithidegsége s csak nem régiben pa-
naszlá el t. Bencze ur a népnevelési egyletekről a cultusmi^ 
nister ur ö nmlga ellen irt röpiratában, a pesti jogászok ma-
gukviseletét a hit parancsait illetőleg. Pesten, mint nagyobb 
városban, a botrány tán nem oly nagy-, a nagyobb vízmennyi-
séget egy csepp sár tán nem teszi zavarossá ; de mekkora lesz 
a botrány a sokkal kisebb Győrben, ha a tudomány s erköl-
csök nemesitö intézetének növényei fogják terjeszteni az er-
kölcstelenséget s a bűnök fertőjével fogják elárasztani a még 
annyira-mennyire vallásos várost ! Óhajtanók tehát, hogy a 

győri jog-akademiai ifjúság, csakúgy mint minden más ifjú-
ság, köteleztessék a rendes isteniszolgálat látogatására s min-
den más ajtatossági csetekedetek gyakorlására. Ezt elvárja 
a kath. cultusministertől a kath . egyház egy oly intézetben, 
melyet az egyház tett hírnevessé, ő emelt nagygyá a múlt-
ban, s melynek remélhető nagysága a jövőben szinte az egy-
ház egykori ápolásának virága leend. ky. 

PARIS, sept. 26. A török sem zarándokol nagyobb 
kegyelettel Mekkába vagy Medinába, mint milyennel ván-
dorol most főkép a gyáros világ Párisba ; nem is csuda, mert 
Páris jelenleg nem terra inanis et vacua. Van ott most min-
den kiállítva a legegyszerűbb fakanál és indiai törött ka-
baktól kezdve egész a magas Olympusig, a vadnépek majd 
megszámlálhatlan isteneikig. 

Mily szép az emberi ész, mely ezeket készitette ! Mily 
szépnek kell lenni annak a végetlen észnek, melynek a 
mienk csak parányi visszatükrözése ! Azonban a prototypon 
kevésbbé jut eszünkbe, söt sokszor azt megtagadva, az ész 
előtt borulunk térdre. Pedig mire megy magára hagyatva az 
emberi ész, láhatjuk, hacsak a protestáns missiók által ki-
állított pogány istenek idomtalan csoportját figyelmünkre 
méltatjuk. Szép az emberi ész, de csak mint a végetlen e'sz-
nek lehetőleg hü visszatükrözése : különben csak arra szol-
gál, hogy ügyetlen birtokosát az oktalan állatokig alá-
sülyeszsze. 

Egy ju t most eszembe. 
Sötét éjjel kis kápolnában egy kis lámpa világitott, de 

bármily szerény volt is fénye, mégis csak világolt s a körüle 
levő tárgyakat láthatókká tette. Bizonyos alkalommal kö-
rülnéz s midőn látja, hogy az egész kápolnát csak ő világítja 
meg,elbízta magát ; azonban mi lett ? Nyitva volt az ablak. Az 
ablakon kis szellő fujt be, s az olajt megzavarva, a lámpát ki-
oltással — halállal fenyegette, mire ez a szellő kegyelmét 
kérte, amelytől aztán azt a választ nyerte: tace et luce ! Oh! ha 
eszünk is beelégednék evvel s taceret et luceret! sok bajnak 
kellemetlenségnek szegnők útját. 

A protestáns missióknak, ha jól vettem észre, négy há-
zuk van, sok élelmességet tanusitanak, két helyen bibliát osz-
tanak, egyikben azonban — ha valaki épen pénzt mutat, pén-
zért is, még pedig jó olcsóért adnak. Harmadik helyen az 
angol isteni tiszteletből különféle nyelveken adnak szini 
mutatványokat, mig a negyediken a bálványistenek minden 
neme és fajából adnak mutatványokat. Kár volt ki nem 
tenni, melyiket hogyan szerezték, melyiket hogyan győzték 
meg ? mert még a sok látogató ármányos ember közöl valaki 
azt is gondolhatja, hogy egyiket vagy másikat tán valami 
zsibárustól vették, a harmadik, negyedik, ötödiket pedig még 
épenséggel lehet, hogy a saját maguk amerikai ilyetén gyár t -
mányú kereskedőiktől kap ták ; mert ha igaz, mit Marschall a 
hires angol convertita mond, pedig ő nem csupán állit, ha-
nem pi'otestans tanúkkal és tényekkel bizonyit — ugy 
akkor a protestantismus, mely a benne 80 év óta fölébredt, 
apostolkodási törekvésekkel csak egy békát sem húzott ki a 
tóból, hanem csak legfölebb is a rosz katholikusokból kap-
kodott, bizonyára kevés bálvány-oltárt tört össze, hogy íóla 
az imádott, de elcsapott istenséget kiállítása, számára meg-
szerezze. Nem is csuda ; hisz csupa bibliával, nő és gyerme-



kekkel utazó hintós missionáriusokkal, hogy is lehetne többre 
menni ? 

A képtár nagyszerű, minden iskola van benne képvi-
selve, az unctio azonban mégis a leggyönyörűbb képről is 
sok helyütt hiányzik, mert ez csak a katholika vallásból, 
melyből a szépművészet jóformán született — származik. 

A természet szép, hisz Isten müve, melyről a szentirás 
azt mondja : vidit Deus, quod esset bona. A naturalismus 
azonban a szépséget megemészti, elveszti, midőn a természe-
tet, mint törött tükröt, tünteti elénk. 

Ha tekintjük, hogy a képtárban, daczára annak, hogy 
a képek osztályok szerint meg voltak számozva, még sem 
voltak szám szerint beosztva, könnyen azt gondolhatjuk, 
hogy amint kézhez jöttek, csak ugy esetleg lettek elrakva; 
ha azonban észreveszszük, mint a bajor kiállításnál van, 
hogy az ur Jézus szentséges képe mellett egyfelől Luther, 
Zwingli, másfelől Melanchton s Cálvin képei vannak felfüg-
gesztve, bajos az esetlegességre következtetni, hisz á lólába-
kat a takaró alatt látni lehet és a korszerű indifferentismust 
mint rendezőt nem lehet észre nem venni, melynek idétlen, 
rosz gusztusát a boldogságos Szűz és az ur Jézus gyönyörű 
képei mellé — habár csak imitt amott, de mégis helyezett 
meztelen mythologikus képei világosan tanúsították, melyek 
a jámbor hivő keblet fájdalmas szomorral töltik, undorral 
elfordítják, melyek után szinte jól esett midőn közben-köz-
ben egyik vagy másik nagy orgonának szép hangja lelkünk-
nek azt látszott mondani : sursum corda. 

Az egyházi dolgokat illetőleg említésre méltó az a gyö-
nyörű kiállítású úgynevezett orléansi kápolna, mely a ügyei-
met több, igen szép csínnal összeállított oltárával, magára 
vonja. 

Van még néhány igen szép templomminta és egypár, 
gyönyörű, emelvényre helyezett, monstrantia, igen kedves 
harangzenével ellátott toronyóra s a gépek és termesztmé-
nyeknek száz meg száz különféle neme és faja, melyek után 
a kerti dolgok kiállítása ugy tűnik föl, mint Afrika sivatag-
ján egy oáz, melyben a nyugtot, kielégítést nem lelő sziv és 
érzelem biztos nyugalommal, veszély nélkül megpihen. 

Mióta itt vagyok szentmisét naponként a Notre-Dame 
de la Victoire-ban mondok, a kegyelem oltárához azonban 
csak ma juthattam. Nézem e szent helyet a szomszédból 
hol szállásom volt, a nap legkülönbözőbb óráin, de mindig 
egyformán számos buzgólkodókat láthattam, kiknek ájtatos-
ságából több lámpán kivül négy csoportozatban jóformán 
számlálhatlan sok gyertya ég, ugy hogy mult évben a pro-
tocollum szerint kétszázhatvanháromezer kilenczsáznyolcz-
vanhét (263,987) darab fogyott el, mint tanúsága a boldog-
ságos Szűz iránti gyermeki kegyeletnek, és élö hitnek. 

Ide lépjenek be korunk hitetlenei, s ha füleiket külön-
ben a hit szent igazságainak nem akar ják megnyitni, lássák 
az eddig összehordott 4216 darab hálaemléket, s hallják meg, 
mint kiabálják az ezen emlékek roppant nagy számban fel-
függesztett szebbjeivel díszített falak a sz. hit erejét, a bol-
dogságos Szűz védelmét Jézus és az ő szent anyja dicsőségét. 
Lapides révéra clamant. 

Montmartret is nagy kegyelettel bejártam. 
Gondoltam, hogy a hely, melyen jelenleg a templom 

áll, az, melyen sz. Ignácz a Jézus társaságát megalapította. 

Azonban a templom nem épen sz. Ignácz helye, melyen sz. 
Ignácznak nincs is semmiféle emléke, pedig ez tán, ha más-
kép nem, legalább egy sz. Ignácz-képben elkelne. Sz. Ignácz 
tulajdonképi helyét a jezsuiták azonban birják, de ott csak 
puszta ház van, melyről körülményesebben szólni, még illető 
helyen sem igen tudnak. 

A jelenlegi templomról Baedeker azt mondja, hogy 
némelyek szerint onnét birja, mert egykor Marsnak e helyen 
temploma vala, mások szerint azonban, mit ő is elfogad, e 
helyen sz. Dénes és társainak vértanusága történt volna, 
innét jött a név : ,Mons martyrum. ' Azonban, mivel a temp-
lomban csakugyan van a bejárásnál kétfelöl egy-egy oszlop 
Marsnak egykori templomából, de az ereklyék is ott van-
nak : ebből azt lehet következtetni, hogy mind a két állitás 
igaz lehetett, mi ellen senki kifogást nem is tehet. 

Szent Sulpice neveidét, a párisi papság e bölcsőjét is 
meglátogattam, hol a megyei papságot érseke vezérlete 
mellett épen szent gyakorlatokban találtam. Az előljáró igen 
szives jó ur, kivel egy elmélkedésre is elmentem, melyben 
Darboy érsek nagy könnyűséggel, ifjú tüz és élénkséggel 
beszélt a papság kisebbnek látszó kötelmeiről, elmondván, 
hogy ezek Í3 mind egy-egy szemei mindennapi cselekede-
teink azon lánczolatának, mely által a mennyországot meg-
érdemeljük magunknak, s a politikai véleményeiért e sokak 
által gyanusitott főpásztortól beszédje végén az egyház 
iránti ragaszkodást ajánlani örömmel hallottam, de egy-
szersmind a papságot is igy, és pedig ily vagy háromszázra 
menő számban főpásztora körül összegyűlve, örömmel láttam. 

Utamban ez már második exercitium volt, melylyel 
találkoztam. Augsburgban is épen akkor szedösködtek öszsze 
a Benedictinusok kolostorába. Itt évenkint kétszer tartatnak 
az augsburgi és még egy más kolostorban, hogy az egész 
papság részt vehessen bennök a lelkipásztorkodási teendők 
fenakadása nélkül. 

Tomcsányi. 

VEGYESEK, 
A szent-István-társulat tegnapi (oct. 10.) közgyűlése 

rendkívül érdekes volt. A herczeg-primás lelkes megnyitó 
szavai által felvillanyozva, a gyűlés különböző tárgyai felett 
élénk és tanulságos eszmecsere fejlett ki, melyben ismeretes 
nagy szellemi és szónoki tehetségükkel vettek részt Haynald 
Lajos kalocsai és gr. Cziráky János kir. főkamarásmester ő 
excjáik, továbbá báró Wenckheim László, Ürményi József 
kamarás, Zalka János győri püspök ő méltóságaik s Körmö-
czy Imre nagyváradi kanonok. A gyűlésről külön részletes 
tudósítást adandunk, s ebbe mind Ivörmöczy ö nagyságának 
a m. katholikus egyházjogi állására, mind Lonkay urnák a 
társulat munkássági határainak terjesztésére vonatkozó in-
dítványaikat röviden belefoglalandjuk. Ezúttal csak azt je-
gyezzük meg, miszerint a nevezetes gyűlés gr. Cziráky el-
nök ur ö exjának azon összhangzó lelkesültséget támasztó 
indítványával fejeztetett be, miszerint a herczeg-primás a 
magyarországi katholikusoknak a társulat által a jelen köz-
gyűlésből tolmácsolt fiúi hódolatát s rendületlen hű ragasz-
kodását az egyház feje IX . Pius iránt ő szentségének lábai-
hoz tenni, ö herczegsége pedig főpásztori áldását adni mél-
tóztatott. S ő herczegsége elérzékenyülve fogadta a közgyű-
lés óhajtását azonnal teljesitni, s áldásával bocsátá el a be-
zárt gyűlésnek mélyen meghatott tagjait. (P. Hirnök.) 

Megjelent, s örömmel üdvözöljük e czimü könyvecs-
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k é t : „Manuale clericorum pro feriis autumnalibus usui alu-
mnorum gen. seminarii Pestiensis oblaturn." E könyvecske a 
papnövendéket az ö neveltetése próbanapjain kiséri, hogy 
neveltetése ösvényein megmaradjon, inti, buzdítja, oktat ja . 
A szünnapok nálunk megadatnak, másutt nem adatnak meg. 
A tapasztalás a legjobb mester, s ha kérdenök a visszatérőt, 
nem ugy jön-e vissza, mint a csatából a katona, sebekkel 
terhelve, elmében szétszórva, szivében rendetlenségbe hozva, 
indulataiban önmagától elragadtatva ? szóval valóságos be-
teg, k inek sem lába, sem keze nincsen, sőt a planta pedis 
usque ad verticem non est in illo sanitas, nem az igazságot 
mondanók-e ? A nevelési időszak mételynapjai ezek, melyek 
a nevelési jók megerősitőinek kellene lenni. De egyszer 
ugy van, az egyes nevelő nem segíthet ra j ta , szivéről lesza-
ki t ta t ik a növendék, s a világba dobatik, rugientibus prae-
paratis ad escam. E könyvecske a szükségnek megfelel a 
„praevia monita 15," és a „materiae meditationum 88," a 
„praxes devotionis 7" és „pro neomystis 2" meditatioval. A 
könyv nem lesz áruba bocsátva ; de aki a pesti papnevelde 
igazgatójához fordul, nem hiszszük, hogy ne kapna tőle egy 
példányt , aki az egészet saját nevelt jeinek lelki hasznára 
irta, s költségesen kinyomatta. 

A „Lelkipásztor" nov.—dec. füzetével, mely a napok-
ban jelent meg, második évfolyamát bezárja, u j folyamra, 
6 ft. o. é- előfizetést nyitván. Valamint eddig, ugy ezután is 
fog a „Kath. Lelkipásztor" hozni : értekezéseket az egyházi 
szónoklat és a lelkipásztorság köréből, vasárnapokra több-
nyire két szentbeszédet, ünnepekre válogatott beszédeket, 
alkalmi beszédeket s könyvismertetéseket. — Ez utolsó év-
folyami fiizet mindenszentek ünnepétől kezdve kiskarácso-
nyig hoz szentbeszédeket, Eg ry Lajostól, Nagy Sándortól 
négyet , a többit Ziegler József, Szőllőssy J., Molnár P., 
Veszely K., Támár, Rosztóczky, Kuthen-Barina, Fábián, 
Har t ig János, Riedel B., Vendl Gy. uraktól . 

Megjelent a többször emiitett, s a jánlásra méltó „A szer-
zetes rendek egyetemes története, különös tekintettel a 
magyar - és erdélyországi szerzetesség jelen ál lapotjára" nt . 
Karcsú Arzén atya által irt munkának I I I . füzete, melyben 
néhány átalános történeti s társadalmi értekezések és több 
szerzetes rendek ismertetése u tán , a jezsuiták rendjének 
története iratik le, s e rend érdemei méltóan kiemeltetnek ; 
ezen füzettel a munka bevégződik. 

„Magyar Sión" septemberi füzetében Knauz N. „a ná-
polyi Margit legendáról" értekezik,—Ipolyi A. és Szántófi A. 
folytat ja az előbbi füzetekben megkezdett értekezéseket. 

Kerschbaumer Antal tól Sartori Károly pápai és pri-
mási könyvkiadó- s könyvkereskedőnél megjelent „Neuer 
Pilger-Kalender für das ka th . Volk 1868." Jeles czélszerü-
séggel összeállított naptár, mindennel, amit a ker. kath. ház-
tar tásnál tudni szükséges, ellátva. — Oktató olvasmányai 
között első helyen áll a magyar koronázási ünnep leírása, 
ábrával , u tána a romai ünnepek leírása I X . Pius aczélmet-
szetü képével, a többi : beszélyek, versek, adomák. 

Cullen érsek, hazatérve romai zarándokolásából, nagy 
terjedelmű megyéjének látogatására indult, mindenütt a 
bérmálás szentségét osztván ki. Avoca városban szerzetes 
női zárda alapkövét tette le nagy ünnepélylyel. Ugyanazon 
időben, t. i. September közepén, Anderson atya Peekhamban 
in festő 7 dolorum, Szűz Mária tiszteletéről prédikált az 
angl ikán protestánsok előtt. Szavai annál inkább fogéko-
nyabb földbe estek, mert a peekhami anglikánok mind ritua-
listák, akik Szűz Mária tiszteletének gyakorla tá t az ő pro-
testáns egyházukba behozták. 

A cantorbery pseudo-érsek, s Angolországnak pseudo-
primása sept. 24, 25, 26-án egyetemes anglikán zsinatot tar-
tot t , melyre meghivat tak az állam-egyház minden püspökei, 

még a gyarmatokból is, de melyre még a legközelebbiek is, 
például a yorki érsek, a durhami, bathi stb. pseudo-püspökök 
sem jelentek meg. Ez ba j az anglikán állam-egyházra. A 
pseudo-primás látja a romai kath. püspökök összejövetelét 
1854, 1862, 1867-ben, a belga, az alsdorfi, az insprucki kath . 
congressusokat, a baltimorei zsinatot, mily egyek ezek a hit-
ben : az állam-egyház pedig a főczikkelyben oly meghason-
lott, hogy már Col enso püspöke is tagadni meri a keresztség 
szükségét, s mindnyájan unius quidem labii, hanem nem unius 
fidei. A zsinat a pseudo-primás lambeéthi palotájában volt ; 
határoztak, hogy nem határozhatnak. 

„Economist" angol lap szigorú számitás után ir ja , 
hogy Európában béke idején csak 2,800,000 ember van 
fegyver alat t , háború idején pedig 5,000,000, az eltartás 
béke idején csak kétezer millió f rank ; há t a termesztés, 
munka s t b , hány ezer millió, mely mégis elvész? 

,Bureau Veritas' megállapítja, hogy f. é. augustus ha-
vában csak 166 tengeri hajó veszett el. Ez a tized, melyet az 
örökösödési bűnnek következtében a müveit világ is köteles 
lefizetni, s a tized nagyobb is lehet ; j anuar 1-étől jul. 31-éig 
1,684 hajó veszett el a tengeren, melyhez járul még a 166 
elveszett hajó augustusban. Mult évben aug. 31-éig 1827 
hajó veszett el, ez évben pedig 1850, tehát 23 hajóval több, 
mint mult évben. A 166 hajó közöl, melyek augustusban el-
vesztek, 15-röl nem tudni semmit; elvesztek tehát egerestül 
szalmástul. 

Fellet in nevü kisebb papneveldében alakult az első ál-
dozás társulata, melynek tagjai azon gyermekek, kik még 
egyszer sem járul tak az Oltáriszentséghez, de áldozván, tag-
jai maradnak, hogy az egyleti áldásokban részt vehessenek; 
azonban részesülnekezen társulat szellemi kincseiben azok is, 
akik évenkint bár mily kisszerű adományt is nyúj tanak az 
oltár felékesítésére, annál inkább, ha már kész ruhát , vagy 
edényt a jándékoznak. 

Herczegovinában már közel 500 éven át csak a szent-
ferenczi szerzetesek végezték a lelkipásztorságot, s nekik 
tulajdonítandó mindaz, ami ott még katholikus vagyon. 
Eddig eme ferencziek az olasz kolostorokban nevekedtek ; 
de az olasz kolostorok feldulattak, a herczegovinai szerzete-
seknek papneveldéről kell gondoskodni, nem levén pedig pén-
zük, Corvice Fülöp szerzetes atya küldetett ki kegyadomá-
nyok gyűjtésére, s Barnabó bibornok, a propaganda igazga-
tója ajánló levéllel látta el. Corvice nyáron át Francziaor-
szágban és Belgiumban gyűj töt t . 

Szerkesztői tudósítás. 
K—ky. Ad primum. A szerzetes nem birhat , tehát nem ajáudékoz-

ha t semmit. H a sacrilege bir, vagy ajándékoz, valósággal nem bir, nem 
ajándékoz, hanem csak idegen jószágot bir, olyant ajándékoz is. Az, aki-
nek az a jándék a szerzetes á l ta l adatot t , visszaadni tartozik nem a szer-
zetesnek aki adta, hanem a szerzetháznak. Ez in theoria.— Mindazonáltal 
mivel minden szerzetesrendben parum possideri sólet, et usu suadente, pos-
sidetur c i t ra sacrilegium ; a 10 f r t épon ezen parum lehet ; ergo nulla r e . 
stitutio. — De ha 100 írtról, vagy ennél még többró'l van a szó, rest i tut io 
urget. Condonatio restitutionis a praeside domus petenda, non ab illo, qui 
sacrilege et invalide donavit. 

Ad. 2-um. Anima scrupulis agi ta ta est, non autem mente tu rba ta ; 
sed turbari prope potest. Remedium ejus non missio ad hune et alium con-
fessarium, nec confessio generalis ; mert ez csak olajat önt a tűzre, s biz-
tos lehet, hogy olyan lesz, ha Rómába megy is gyónni ; remedium : cathe-
goricum imperativum a par te confessarii, obedientia a parte scrupulosi. 
H a nem tud engedelmeskedni, el kell neki veszni, mint gyógyithatlan ma-
kacsnak. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. ' 
Nyomatott Pes ten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóezy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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TARTALOM : Az austriai püspökség felirata a csá-
szárhoz. — Mélt. báró Wenckheim László inditványa a sz. 
István-társulat közgyűlésén. — Egyházi tudósitások. — 
Vegyesek. 

Az austriai püspökség felirata a 
császárhoz. 

(Folytatás.) 
Nem átal ják az osztrák törvényhozást a nem-

k atholikus keresztények elleni türelmetlenséggel vá-
dolni, mit becsületes, a viszonyokat ismerő ember nem 
hallhat megbotránkozás nélkül. Volt idő, midőn 
megtagadták Austr iában a protestánsok tűrését, de 
akkor önfentartási kötelességét kelle teljesiteni. — 
1529-ben a speyeri birodalmi gyűlésen óvást tettek 
a Lutherhez szitó fejedelmek azon feltevés ellen, 
hogy katholikusokat tűrjenek területükön, mig a con-
cilium nem határozand a függő kérdések felett, s a-
mint ezek szólottak, u g y cselekvének azon fejedel-
mek, kik az u j tanhoz szegődtek. Maga a vidéki ne-
messég ismételten megkisérlé rendelkezni vallása fe-
lett mint a fejedelmek, s hol a protestánsok fölülke-
rekedének, ott maga a katholikus államfő alig volt 
biztos személyes vallásszabadsága iránt. A katholi-
kusoknak talán törvényen kívülieknek kellett volna 
magukat nyilatkoztatni, elleneiket pedig, kik tűzhe-
lyeikről elűzték,sérthetleneknek ? De még azon idők-
ben is tisztelték Austr ia uralkodói a protestánsok 
szerződésszerű jogait . Példa erdélyi protestáns feje-
delmek, kik ez országot bir tokukba vevék, az ágos-
tai, helvét és unitária vallásokéhoz hasonló jogokat 
biztositanak ugyan a katholikusoknak, de nem tűr-
tek az országban sem püspököt, sem káptalant és 
maguk számára igényelték a katholikus papság fe-
letti fegyelmi hatalmat . 

De midőn Erdé ly visszatért Austria uralma alá, 
az I. Lipót és utódai által adott biztositások becsü-
letesen teljesíttettek, a három nemkathol ikus feleke-
zet megmaradt az ország alkotmánya által őket meg-
ülő jogok élvezetében. Nagybr i tánniában és I r land-
ban valamint Németországban is ott hol az 1624-ik 

év nem könnyítet t , még a legsulyosb elnyomatás 
alatt valának a katholikusok, midőn Austr iában az 
ágostai és helvét hitvallású protestánsok, valamint a 
nem-egyesült görögök is vallásszabadságot és teljes 
polgári és politikai szabadságot élveztek. — Legkö-
zelebb az 1849-i a lko tmány második czikke nekik is 
megengedé ügyeik önálló rendezését és kormányza-
tát. É s mégis azon panaszt merték emelni, hogy az 
osztrák protestánsoktól elvonatnak a nekik a szö-
vetségi okmány tizenhatodik czikkében engedett jo-
gaik. A szövetségi okmány csekély ismertségére 
számitának, pedig minden hirlapolvasónak tudnia 
kellene, hogy a 16-ikczikknek semmi köze a vallás-
sal, s azon jogot sem engedélyezi a kathol ikusnak, 
hogy maga és családja számára misét mondhasson 
házi kápolnájában. — Világos tehát, hogy Austr iá-
ban a nemkathol ikus keresztények már régen töb-
bet birtak, mint amennyi t a szövetséghez tartozók 
a szövetségi jognál fogva követelhettek. H o g y az 
igaztalan panaszok megszűnjenek, az 1861-ik évi 
april 8-ki legmagasabb kibocsátvány szóról szóra 
felvette a 17. szakaszban a szövetségi okmányban 
foglalt biztositásokat. E s felséged ko rmánya még 
itt sem állapodék meg, s az 1866-ik évi j anuár 2 3-ki 
patens által mindkét hitvallású protes tánsoknak 
minden, val lásukat illető ügyeikben, ideértve a ta-
nodákat is, oly önállóság adatott, minővel sa já t 
vallású uralkodóik alatt sem dicsekedhetnek. A szá-
mukra engedményezett szabadság sokkal tágabb, 
mint amit a concordatum igénybe vesz a katholi-
kusok részére. A cultusczélokra kapott á l lamsegély 
oly nagylelküleg adományoztatott , hogy a kivetet t 
összeg a fejszámhoz arányitva, sokkal nagyobb, mint 
a katholikusok javára fordított összeg. I ly méltá-
nyossággal j á rnak el a nem-egyesült görögök i ránt 
is; fitanodájuk Dalmát iában sokkal gazdagabban 
van dotálva, mint a katholikusoké. 

Világos tehát, hogy Aust r ia sokkal többet n y ú j t 
a nem-kathol ikus keresztényeknek, mint bármely 
katholikus kormány a kathol ikusoknak ; de vannak 
határok, melyeket tisztelni az igazság, mél tányosság 



és okosság egya rán t parancsolják. Már 1861. május 
8-án ny i la tkoz tak eziránt az akkoron a birodalmi 
tanácshoz tartozó érsekek és püspökök Felséged 
előtt ; a legalázatosabban alólirtalc közül többen kö-
zöt tük va lának s mindnyá jan azon tiszteletteljes fel-
i ra tban meggyőződésüket nyi la tkozta ták ki, melyért 
sikra szállani kötelességük. 

A vallás-változtatás tekintetében még mindig 
érvényes az 1849. j anuár 30-ki ideiglenes rendelet, 
mely felett már az 1856-ban egybegyű l t püspökök, 
ny i la tkozának Felséged val lásügyi ministeriuma 
előtt. Időközben azonban a szentszékkel oly egyez-
m é n y jöt t léti'e, melynek folytán felséged kormá-
n y a akkén t rendelkezhetik, hogy nem akadályozta-
t ik u g y a n a ka thol ikusnak h i thagyása lelkésze fel-
világosítása és tudósítása nélkül is ; ellenben a nern-
ka tbo l ikus liitü is visszatérhet az egyházba, anél-
kü l , h o g y g y a k r a n messze lakó lelki pásztorát fel-
keresnie kellene. Mihelyt ez meghatározva lőn, át 
nem látható, mi k ívánságuk maradha tna még e te-
kinte tben a nemkathol ikus felekezetnek s a bekövet-
kezett késedelemre az egyház tekinté lyének semmi 
befolyása sem volt. 

A vegyes házasságokból származó gyermekek 
nevelése iránti törvényekben a concordatum s vele 
összefüggő szerződések legkisebb változást sem te-
vének, I I . József határozatai fentar ta t tak minden-
ben, hol törvényerőre emelkedének ; de a nemek 
szerinti nevelésben is i rányadó maradt , hol jogilag 
fenállott. Ez tehát nemcsak Erdé lyben történt, hanem 
Szilézia azon két részében is, melynek számára az 
1709-ik évi aug. 22-diki a l t raustädt i szerződés foly-
tán s egybehangzólag az 1709-ki febi\ 8-ki executi-
onalis recessussal VI . Ká ro lynak 1716-ik évi jul. 
2 7-ki rendelete kibocsátva lett. H a törvénytelen 
kényszer i tés érvénytelenné tehetne egy politikai 
gyülekezet által hozott határozatot, u g y az 1768-ik 
évi február 24-ki varsói szerződés érvénytelen és 
semmis, mert I I . Katal in béke közepette buj toga tás 
és ny i l t kényszer által erőszakolta ki. — De aki ér-
vényesnek tar t ja , nem tagadhatja , hogy ép ugy ér-
vényes a kathol ikus javára mint ellenökre. Ez egyez-
m é n y pedig a protestánsok és nem-egyestilt görö-
gök részére tetemes engedményeket tesz ugyan, de 
másrészt a kathol ika vallás nemcsak elismertetik 
ura lkodónak, hanem az elszakadás attól száműzetés-
sel büntet tet ik is. H a e határozatot a türelmességi 
patens által megszüntetnek tartanók, meg kellene 
engednünk, hogy a nemkathol ikusok számára tett 
engedmények is megszűntek, amennyiben a türel-

mességi pátensen tulmennek. Még sem vonatott el 
egy kathol ikus községtől sem olyan jog, melynek 
már élvezetében volt Gralliczia átvételekor, s különö-
sen Biala protestáns községnek, mely a birtokbavé-
tel alkalmával Bielitzbe volt kebelezve, minden 
jogosí tvány meghagyatot t , melyet ez utóbbi az 
al traustädti egyesség által nyert . Miután pedig 
az osztrák kormány oly lelkismeretes pontossággal 
épen tartotta a nemkathol ikus községek minden jog-
igényeit, melyeknek alapja kimutatható volt, nem 
lephet meg, hogy a kathol ikusok jogai t is figyelem-
mel kisérte; az ellenkező inkább felköltötte volna 
minden pár ta t lannak csodálkozását. A gyermekne-
velés tekintetében követett elvek tehát érinthetlenek 
és azok, k ik a protestánsok érdekében szerződésekre 
és sok évi gyakor la t ra hivatkoznak, ellenkezésbe 
jönnének önmagukkal , ha ezt a kathol ikusokra nem 
alkalmaznák. A szentszék azonfelül kötelező nyilat-
kozatokat nyer t a kathol ikus gyermeknevelés felett 
hozott törvények épentartása iránt. 

A házasság-kötésről fenálló rendelkezések bi-
zonyos tekintetben nem sokkal u jabbak a keresz-
ténységnél. Már a legrégibb időkben követelték, 
hogy a házasság keresztény község előtt kötessék, 
beszenteltetett és a szentmise által megpecsételtetett. 
A házasság nyi lványossága és egyházi beszentelése 
egész sor — nagyi'észt igen szigorú rendelkezés ál-
tal hagya t ik meg. Lehetetlen volna azonban e ren-
deleteket egy átalános s feltétlenül szóló egyházi 
törvénynyé emelni, sőt még most is ez az eset forog 
fenn. Most is sok ezer kathol ikus van, k ik más hi-
tűek között lakván, legjobb akarat mellett sem köt-
hetik házasságukat lelkipásztor előtt, s mielőtt a ke-
reszténység egész Eui 'ópában ux-alomra jutott, oly 
helyeken is történtek i ly esetek, melyek nem épen 
távol estek a ka thol ikus élet központjától. Ez fejti 
meg, miér t hogy egész a XVI. századig a házasság 
nyilvánossága és egyházi beszentelése feletti rende-
letek csak tilalmi erővel bir tak s a négyszem közt 
adott akaratnyi la tkozat — ha különben semmi aka-
dály fenn nem forgott — valódi, egyházilng érvé-
nyes házasságot, a igy minden ezzel egybefüggő kö-
telezettséget alapitott. 

Hanem a dolgok e rendje nem volt sajnos hát-
rányok nélkül. H a valaki becsülettel és lelkismeret-
tel nem birt, t i tkon tökéletesen érvényes házasságot 
köthetett. De az adott nyilatkoztatot aztán vissza-
vonhatá, s más nővel esküdhetett meg. De a máso-
dik házasság, bármily ünnepélyesen köttetett legyen 
is meg, érvénytelen volt s a hűtelen házasságtörés-
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ben élt. Ezért a trienti atyák hosszas tanakodás után elha-
tározták a titkolás akadályát és kinyilatkoztaták, hogy a 
házasság érvénytelen, ha nem a házas-felek egyikének lel-
késze, vagy a püspök által meghatalmazott pap és két tanú 
előtt köttetik. 

A concilium ez akadálynak lehető legszűkebb határt 
szabott. Önként értetik, hogy a jegyesek, kik a lelkész előtt 
tették nyilatkozatukat, kötelesek a beszentelést is ajtatosan 
elfogadni, s ennek kiosztása különösen elő is Íratott. De bár-
mely okból maradjon el, ez még nem elégséges a házasság 
érvényességét gátolni. A concilium szemmel tartá azon lehe-
tőségét, hogy az előirt formák követése nehézségekre akad-
hat,melyeknek elhárítása a házasulandók tehetségén kivül áll. 

Ezért határoztatott, hogy a titkolás akadálya csak har-
mincz nappal az illető rendelet közzététele után lép életbe. 

1840-ben kérelem intéztetett a szentszékhez, hogy 
szüntesse meg Magyarországban és koronatartományaiban 
a titkolási akadályt. A korona tanácsosai azt hivék, hogy a 
politikai helyzet követeli e változtatást ; arra is utaltak, hogy 
a trienti concilium idejében Erdély protestáns uralkodók 
alatt élt, Magyarország pedig a törököknek volt alávetve, 
s ebből azt következtették, hogy nemcsak Erdélyben ha-
nem Magyarország több vidékén is a trienti határozat 
ki nem hirdettetett. Ö szentsége XVI. Gergely pápa 1841-ik 
april 30-ki kibocsátványa által válaszolt. Már több év előtt 
kívánatosnak látszék Felséged kormánya előtt, hogy a bi-
rodalom többi részei is megnyerjék ez engedményt. Hogy itt 
a concilium rendesen kihirdettetett, kétséget sem szenved; 
továbbá a nem-katholikus keresztények tetemes kisebbség-
ben vannak. H a valaki létesíteni akarná, hogy a vegyes 
házasságok az egész birodalomban hasonló elvek szerint kö-
tessenek, emlékezzék arra, hogy Magyarországban a vegyes 
házasságokból származott gyermekek nevelésére nézve 
ugyanozon törvények érvényesek, mint a többi tartomá-
nyokban. Ha valóban súlyt fektet az egyenlőségre, nem sza-
bad arra törekednie, hogy a gyermeknevelés iránti határo-
zatok változást szenvedjenek. Az áttérés kérdésében sem 
volt tekintet a Magyarországgali egyenlőségre, mert Ma-
gyarországban a katholikus, ha egyházából kiválik, kétszer 
kénytelen lelkészénél jelentkezni, mig a visszatérés nincs 
ily formaságoknak alávetve. Azonban e felett dönteni a 
szentszék hatásköréhez tartozik. 

Azon jogból, vallását szabadon és nyiltan vallani, két-
ségtelenül folyik az igény, hogy a vallást illető dolgokban 
annak elvei szerint bánjanak el velünk, de ez a lehetőségen 
tul nem mehet. Az államnak van hatalma a házasság pol-
gári következményeit megadni vagy nem ; de nincs hatalma 
egyszerre megadni és meg nem adni. A katholikus meg van 
győződve, hogy isteni rendeletnél fogva a házasság kötelme 
fetbonthatlan s még akkor is érvényes Isten és a lelkismeret 
előtt, ha emberi biró feloldotta : a protestáns a házasságot 
feloldhatónak hiszi. A nem egyesült ^örög azt hiszi, hogy 
a házasságtörés után felbontható; a törvény szigorú értelme 
szerint csak az ártatlan félnek volna szabad uj frigyre lépni, 
— de a megkülönböztetés rég feladatott. Katholikus és nem-
katholikus személyek közt kötött házasságnál tehát azon 
esetet is szemmel kell tartani, hogy a nem-katholikus köve-
telheti, még pedig vallása elveinek folytán a válást, s vagy 

azt kell megállapítani, hogy a vegyes házasság polgári kö-
vetkezményeit csak a halál oldhatja fel, vagy annak fenma-
radását függővé tenni oly biró ítéletétől, ki a nem-katholikus 
fél elvei szerint ítél. Az osztrák törvénykezés az elsőt hatá-
rozta, s ezáltal megfelelt a jog követelményeinek, valamint 
azon tekinteteknek, melyek az erkölcsi élet alapját meg-
illetik. 

Katholikusnak a házasság csak halál által feloldható 
frigykötés; ha nem-katholikus fél fentartja magának a frigy-
bontást azon esetre, ha vonzalmai változnának, akkor ki-
rívó jogkülönbség van a két személy között, kikről már a 
pogány Roma mondá : hogy minden isteni és emberi dolog-
ban osztoznak. H a kötelesség kötelességre találna, nagy 
volna a nehézség ; ez eset azonban nem forog fen. A nem-
egyesült görögöknek korántsem parancsolja vallása, hogy u j 
házasságra lépjen, hitestársai hűtlenségének esetében csak 
megengedi. Ha ő maga követ el házasságtörést, ugy a sér-
tett fél életében csak saját egyházi törvényeinek mellőzése 
által köthet u j f r igyet ; mert valóban lázasztó volna, ha va-
laki házasságtörés által jogot szerezhetne széttépni a köte-
léket, mely őt katholikus egyénhez kötötte. Katholikusok és 
protestánsok közt mély különbség létezik a házasság fogal-
maira nézve. Minden katholikus a nem-egyesült görög, az 
örmény syrmai, ugy — mint a 5-dik században elszakadt 
monophysiták és nestorianusok, a házasságot az u j szövetség 
szentségének ismerik el. Luther Márton a házasságot kül-
világi dolognak mondja mint az ételt, italt, ruhát stb. Mind-
amellett megmaradt felekezete tagjainál, sőt nála is, a ker. 
érzelem bizonysága. Eszerint a protestánsok tagadták a 
házassági szentséget, az államtörvények alá helyezték és 
felbonthatlanságát kimondották ; de megengedték a házas-
sági kötelességek szentségét, tisztelték azt, és hol ez szabá-
lyosan érvényesült, ott a házasság-bontást nem örömest 
látták és sziik korlátok közé szőriták. Most máskép van. 
Poroszországban már e század elején elvesztette a házassági 
frigy minden szilárdságát, mert azon fél, mely felbontani 
óhajtja e kötést, minden nehézség nélkül megnyeri az óhaj-
tott végzést. A kisérletek, segíteni e bajon, eredménytelenül 
maradtak és Poroszország példája hatással volt a protestáns 
Németország többi részeire is. De a keresztény hit erőtleni-
tése nem tart ezzel lépést és nincs oly, a kereszténységet 
még komolyan értelmező protestáns, ki tagadná, hogy val-
lása bizonyos esetekben megengedi ugyan a házasság felbon-
tását, de szépnek és dicséretesnek találja, ha a hitestársak 
holtig hivek egymás iránt. 

A protestáns, ki a katholikus személylyel kötött frigy-
ben felbonthatlan szövetségre lépni kötelezi magát, az igaz-
ságnak követelményét teljesiti, miben vallása nem akadá-
lyozza. Midőn az állam azt kivánja tőle, méltányolja a 
katholikus jogát, anélkül, hogy a másik fél iránt igazságtalan 
lenne, oly elv szerint cselekszik, mely a jogfogalmak tudo-
mányos kifejtésével egyidejű. Ez okoknál fogva a mérleg 
bizonynyal nem egyenlőn áll, s a felbonthatás megállapítása 
protestáns felek számára azon tetemes előnybeni részesitésök 
volna, milyennel a felbonthatás a fel nem bonthatás felett 
bir. Protes'.ans kormány ebben a vallása által kitűzött elve-
ket követi. Az osztrák kormánynak e mentsége nem lehet. 
Egy nagy elv érinthetlensége végett Francziaország protes-
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tánsainak türniök kell, hogy egymás közt csak felbonthatlan 
házasságokat köthetnek. 

Még tovább is mennek. Ha két katholikus hitestárs 
közül az egyik kilép az egyházból, azon jogot igényli, hogy 
házasságát felbonthassa. A házasság több mint szerződés, de 
csak szerződés általjöhet létre ; a házasságnál magasi) valami 
jőtekintetbe, mint jogkötelezettség : de a szerződés által meg-
alapított jogkötelezettséget meg nem szünteti. Ha a protes-
táns vegyes házasságot köt oly törvények alatt, melyek a 
válást megengedik, nincs szándéka felbonthatlan frigyet 
kötni, minden katholikus pedig felbonthatlan frigyre köte-
lezi magát a házassági szerződésben ; már ha két katholikus 
kel egybe, mindkét fél azon jogkötelezettséget vállalja ma-
gára, hogy feloldhatlan frigyet köt, s ha egyik fél a prot. 
hitre hivatkozva, ujabb házasságra lépne, akkor jogszerűen 
kötött szerződéstörés áll be. Hogy protestáns törvényhozók 
ezt megengedik, könnyen érthető, mert ezáltal előmozditta-
tik a protestáns hitre áttérés. A protestáns azon hitben él, 
hogy az isteni törvény megengedi a házasság felbontását, ki 
a felbonthatlanság tanán fölülemelkedik, tisztább belátásra 
jutott s használhatja keresztény szabadságát. A hitét elha-
gyott katholikusnak tehát jogot ad megházasodni, hivat-
kozva Isten akaratára, melyről hittanaiban biztos tudomás-
sal birni vél. Egészen más alakban tűnik fel azonban a do-
log, ha valaki állitja, hogy miután a katholikus más nézetre 
jutott az isteni akarat iránt, fel van jogosítva a kötött szer-
ződést nem kötelezőnek tekinteni. IIa mások iránti köteles-
ségek azon nézetektől függenének, melyekkel a kötelezett-
ség erkölcsi alapja felett bírunk és birni állítunk — akkor 
jogosan cselekszik minden communista, ki a tulajdont lopás-
ként tekinti. Az osztrák törvényhozás talán protestáns szem-
pontból ítélje meg a katholikus házasságokból származó jog-
kötelezettségeket ; azon feltevésből induljon ki, hogy a há-
zasság felbonthatlansága- és méltóságáról szóló tan üres 
képzelet ? Pedig ha azt állitja, hogy a protestánssá lett ka-
tholikust nem köti többé a szerződés, mert ö nem tar t ja 
kötelezőnek, — akkor a szerződési jognak s mindennek, 
ami erre épitve van, alapja rendittetik meg. 

A hitestárs kötelezettséget vállal magára a bitestárs 
iránt a házassági kötés által, — a lelkész egyháza és községe 
iránt az egyházi felszentelés által. Különös kinyomatot nyer, 
ha a bűnbocsánat szentségének kiosztására felhatalmaztatik. 
A hivők megnyitják éltük titkait s belát sziveik mélyébe. Az 
által, hogy katholika hitét megtagadja, nem mentetik fel ő 
sem önként átvállalt kötelezettségei alól. Ha a protestáns 
törvényhozó őt lelkészi kötelezettségeitől mentnek tekinti, 
azért teszi, mert vallása tanait igazaknak tekinti, s lia ez 
komoly meggyőződése, eljárása meg nem támadható. Téve-
désének bűnössége felett Isten ítél. Bizonynyal senkinek 
sem jut eszébe Austria számára kibocsátott rendelkezések-
nél protestáns felfogásból indulni ki és kárhozatos azon elv, 
hogy elvállalt kötelességek fentartása a kötelezettek nézeté-
től függ, legyen bár világi vagy egyházi személy, ki rá hi-
vatkozik. Nem szabad tehát az államnak ugy bánni a hite-
hagyott lelkészszel, mintha feloldva volna minden kötelezett-
ségtől egyház és község iránt. 

A lelkészi kötelezettségnek legkirívóbb gúnyolása oly 
kötelezettség elvállalása, mely házasság akarna lenni. Az 

államhatalomnak nem szabad kezet nyújtani ehez a polgári 
hatáskörében tett rendelkezései által. I. Napoléon nem volt 
buzgó katholikus, éles tekintete mégis belátta, hogy néhány 
elkorcsosult végett nem szabad a francziák nagy többségé-
nek vakmerő és nyilt sértését tűrni. Ebben saját törvényei 
nehézségeket görditének útjába, mert a házasság mint pusz-
tán világi cselekvény felett intézkedének. De a rendeletek 
utján segitett a dolgon ; megtiltatott a polgári hivatalnokok-
nak lelkésztől házasságkötés iránti nyilatkozatot elfogadni 
s e rendelet mai nap érvényes ugy mint hatvan év előtt ; 
bárminő kormányformákat látott azóta Francziaország, ezt 
egyik sem bolygatá. De megtörténhetik, hogy a hivatalnok 
megszegi utasitásait. Akkor a törvényszékek lépnek közbe, 
s a frigyet érvénytelennek nyilatkoztatják. A munkások 
gyülekezetének választmánya előtt utaltak azon kitörülhet-
len jelre, melyet a papi szentség Isten választottaira nyom, 
s ez nem történt hiába. A legalázatosabban aláirottak lehe-
tetlennek tar t ják, hogy Austriában az ügy valaha protestáns 
értelemben szabályoztathatnék. 

Az egyház által temetkezéseknél követett eljárás ellen 
is emelnek panaszt és koronkint előkeresik; de igaztalansá-
guk szembeötlő. A katholika egyház soha nem gátolt bár-
mely vallás községet, hogy saját temetőiben saját elvei sze-
rint rendelkezzék, s nem kiván egyebet, minthogy szintén a 
maga elvei szerint járhasson el saját temetőiben. A temet-
kezési rendnél egészségi tekintetek is forognak fönn, s az 
államhatalom fel van jogosítva e tekintetben rendelkezni ; 
egyházi cselekvények felett határozni kivül esik hatáskörén. 
A katholikus temető szent hely előjogával bir, miután imád-
ság és beszentelés által választatik ki a hivők testei számára, 
kik a feltámadásra várnak. Ha a temető tágitása vagy át-
tétele szükséges és a községi egyház nem birja meg a költ-
ségeket, ugy annak, aki viseli a költséget, lehet kárpótlási 
igénye a temetkezési dijak iránt — de rendelkezési joga a 
temető felett 'nem lehet. 

Ez elveknek alkalmazásánál más hitűek temetésére, 
kiknek nincs saját temetőjük, az illem és emberi jóakara t 
mindenképen tekintetbevétetnek. Hol szükség mutatkozik, 
helyet készíteni ezek számára, két részre osztatik a temető 
vagy bővíttetik, s itt az illetők lelkésze, ha felhivatik, egé-
szen saját tanai által előirt szertartásokkal végezheti a te-
metést. Sok vidéken azonban oly ritkaság a nem katholi-
kus temetése, hogy nem tehető föl senkiről e czélra különö-
sen gondoskodni. Ez esetben a holttest tisztességgel eltaka-
rittatik a temetőn belől, s ekkor a nem katholikus lelkész 
működhetik a halottas házban, de nincs joga oda erővel 
menni A máshitüek iránti méltányosságban nem szabad fe-
ledni az egyházi törvényt, sem sérteni a katholikusok lelki-
ismereti szabadságát. Pedig sértetik, ha a szent helyen nincs 
biztosítva legszentebb érzelmei bántódása elöl. Midőn a kor-
mány még az isteni tisztelet, valamint a temetési szertartások 
felett is rendelkezők, legalább szigorú tekintet volt arra, 
hogy nemkatholikus lelkész kerülje a katholikus érzelmek 
és hitnek sértését a katholikus temetőn. Magyarországon 
kivül tilos volt akkor a szabadban szónoklatot tartani és nem 
katholikus éneket zengeni, annál kev^sbbé türetett a kath . 
temetőben ; nem volt szabad továbbá ima-alakban sem elő-
adni beszédet. Most hasonló kihágások ellen nincs a kath. 
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község megóva. De még az egyház megtartja szent helyein 
törvényeit és az illemet, távolról sem kívánja, hogy az ö pap-
jainak szabad legyen nemkatholikus temetőben egyházi 
cselekvényt végezni. Katholikus családi sírboltban eltaka-
ríthatok ugyan a rokonok kívánságára más hitii családtagok 
is ; de azt nem engedheti az egyház, hogy községükben el-
halt katholikusok nemkatholikus temetőbe helyeztessenek 
el. Ha valamely nem-katholikus hitközség nem találja meg-
engedhetőnek, hogy felekezetbelije katholikus sirboltban 
nyugodjék, felszólalhat ellene ; ez a tagjai iránti viszonyát 
érdekli és semmiképen sem érinti a kath. egyházat . 

1850 óta a felforgatás minden fogását felhasználták a 
concordatum és a kath. egyház ellen, mégis a házassági kér-
dés egy idő előtt csak ri tkán érintetett. Most eljöttnek hi-
szik idejét itt is támadni, s azt állitják, hogy a concordatum 
által az egyháznak engedett bíráskodás sérti az állam jogait. 
De épen az ellenkezője igaz; az állam jogai érintetlenek, 
sőt jól értett érdekeinek védelmére hatalmas támaszt nyert. 
A jogfogalmaknak a tévelygő tudomány által történt meg-
csonkítása a házasság felfogását is meghamisitá, a még ér-
telmes és tudományos embereknek is megnehezíti helyes ér-
telmezését; de minden napnak elég a maga baja. Azon el-
vek, melyekkel most üzérkednek, nagyobbrészt mögöttünk 
fekvő kutatások balfogásaihoz fűződnek, és e kérdésben is 
kezdenek az eszmék tisztulni. Hatalom és jog nincs együtt, 
ezt megengedik a mozgalom emberei, midőn a hatalom elle-
nük van, de nem, midőn azt biztosan bírni véli. Nagyon is 
gyakran kivihetlen a jog hatalom nélkül, de nem létezik a 
jog annak kötelezettsége nélkül, kitől valami igényeltetik. 
Az államhatalom csak azért oszthat jogokat, mert hatásköré-
ben kötelezettségeket róhat fel ; de az államhatalomtól nem 
függők sem valamennyi, sem a legfőbb jogok. Egynek a má-
sik iránti kötelezettségéből a kényszeritett teljesítés igénye 
támadhat. A kényszer alkalmazása — nem tekintve a szük-
ség eseteit — az államhatalom körébe esik; midőn azonban 
valamely alapos igénynek elismerést szerez, nem csak jogát, 
de kötelésségét is teljesiti. A házasság nem államintézmény, 
hanem erkölcsi alapja a társadalomnak, mely az állam elő-
feltétele. A házasságnál vannak kényszeríthető teljesitendők, 
de azon kötelességek, melyeknek teljesítése által szent és 
áldásos, a kényszeren fölül állanak. — Erre tekintettel nem 
lenni az államnak nem szabad ; hisz az állam nem pusztán 
kényszer-intézet ; szüksége van azon kötelességek befolyá-
sára, melyekhez nem ér fel a kényszer vaskeze, s melyek-
nek tevékenysége, ha szűnik vagy csökken, az ö ereje is 
gyengül. Ebből kitűnik az állam helyzete a keresztény há-
zasság iránt. 

Mint minden polgári jog, ugy a házasság is függ az ál-
lam törvényeitől ; de ezeknek megalapításakor gondosan fi-
gyelni kell azon igényekre és kötelességekre, melyek a frigy 
természetéből folynak ki. Ez nem csak a kényszeríthető kö-
telességekre nézve áll ; mert minél helyesebben méltányolja 
a törvényhozó a házasság jelentőségét, annál inkább fog 
súlyt fektetni a szeretet és hűségre, melyek felett ugy sincs 
hatalma mint a tengert mozgató szelek felett. — Két sze-
mély, kik lelkismeretökben nem érzik magukat jogosítva, 
mint hitestársak egymással élni, semmiképen sem tarthatják 
magukat kötelezve azt tenni és megtartani, mivel csak hi-

testársak tartoznak. Felvilágosult törvényhozó kitűzött 
czélja által arra lesz tehát indítva, hogy nem adja meg a 
polgári jogokat oly frigynek, mely a házasulok vallásának 
elvei szerint Isten és a lelkismeret előtt nem érvényesek. A 
protestánsok elismerik házassági ügyekben az állam bírás-
kodását ; symbolikus könyveik ezt világosan meghatározzák, 
és azért nem állapítanak házassági akadályokat; de oly ál-
lamot gondoltak, mely a keresztény eszméken belől mara-
dand. Ha valahol a haladásnál fogva oda jutnának, hogy 
testvérek közt megengednék a házasságot, a protestáns ép 
oly kevéssé ismerné el mint a katholikus. Természetesnek 
tartják, hogy a keresztény uralkodó mahomedán alattvaló-
jának a több nejüséget megengedi; mert a Korán szabvá-
nyainak megfelel. — De ha valamely muhamedán fejedelem 
engedné meg keresztény alattvalóinak a soknejüséget, bi-
zonynyal minden felekezetű keresztény vonakodnék ily fri-
gyet házasságnak tekinteni. A katholikus meg van győ-
ződve, hogy a társadalom, melynek őrködése alatt állanak az 
állam és egyház serdülő polgárai, a szentséggel el van látva ; 
annálinkább ellenkezésbe ju t lelkismeretével, ha azon tör-
vényeket megveti, melyeket egyháza a házasság érvényes-
ségéről kibocsátott és bűnös áldástalan szövetséget köt olyan 
frigy helyett, mely a nemeket egyesíti Krisztusban. Minden, 
a családi élet erkölcsi szentélyét becsülni tudó kormány 
kénytelen leend tehát gondosan figyelni a katholikus meg-
győződésre mindenben, ami a házasság érvényességét illeti. 

Ez által korántsem tételeztetik fel, hogy az állam 
mondjon le jogáról. Törvénye által nyeri a házasság helyét 
a polgári életben, mert törvényei állal lesznek házasságból 
eredő igények jogokká ; törvényei szabják meg a feltételeket, 
molyok alatt a házasság polgári jogai megszerezhetők. Azon 
nagy befolyásnál fogva, melylyel a házasság mikénti alaku-
lása a népek jólétére bir, kétségkívül joga van az államnak 
megtiltani az érdekeivel egybe nem férő frigy kötését és ti-
lalma átliágóit megbüntetni. Sőt a törvényeivel ellenkező 
frigytől elvonhatja a polgári jogokat is; de nem szabad két 
egyénnek együtt-élését, k ik az egyház előtt érvényes frigyet 
bár bűnös módon kötöttek — párhuzamba tenni oly össze-
köttetésekkel, hol a házasság által adott jogaik minden gya-
korlata paráznaság. E határ a polgári törvény természeté-
ből folyik. Nem tartozik reá meghatározni a feltételeket, 
melyek alatt a két nem összeköttetése erkölcsileg lehető, kü-
lönben a vértanuk korában pogány elvek lettek volna irány-
adók a keresztények számára ; mert a keresztények pogány 
császárok alattvalói valának és alattvalói kötelességüket job-
ban teljesítek mint a pogányok. Habár elvitázhatlan tehát, 
hogy az állani megtagadhatja törvénye megszegőinek a há-
zasság polgári jogait, közelebbi szemléletből kitűnik, hogy 
az egyházilag érvényes házasságoknál csak nagy megszorí-
tásokkal alkalmazható. 

Felséged kormánya legkevésbé sincs háborgatva e jo-
gok gyakorlatában azon bíráskodás által, mely az egyháznak 
visszaadatott ; sőt még nyomatékosan segittetik az egyházi 
hatalom által. Azon házassági biróságok számára adott uta-
sitás, melyet a birodalomnak 1856-ban egybegyűlt püspökei 
zsinórmértékül elfogadtak, engedelmességet parancsol azon 
szabványok iránt, melyeket az osztrák törvény a házasság 
polgári hatása iránt felállít. A katholikusok frigye pedig ér-
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vénytelen, hol a trienti concilium kihirdettetett, ha nem a je-
gyesek egyikének lelkésze és két tanú előtt köttetett. Oly 
lelkész, ki az állam által tiltott összeköttetést megengedné, 
kötelességét szegné, azonfelül világi és egyházi büntetésnek 
tenné ki magát. Hogy ez által a polgári tilalmak hatálya 
elegendőleg meg van óva, tanúsítja tizenegy évi tapasztalás. 
Ha az előforduló áthágásokat megszámláljuk, kitűnik, hogy 
nincs Austriában és azon kivül törvény, melyet oly szigo-
rúan megtartanának, mint Felségednek 1856. oct. 8-án fel-
állított házassági tilalmát. Gondoskodott továbbá a házassági 
bíróságoknak adott utasitás, hogy az egyházi rendeletek a 
népesség minden szükségével és méltányos kivánságával össz-
hangzásba hozassanak. Senki sem panaszkodhatik, s nem is 
panaszkodik, hogy katholikusoknak a házasság kötése meg-
nehezítve lön ; mi okból kívánhatják tehát, hogy a polgári 
törvénykönyv második szakasza a katholikusok házasságá-
nál is zsinórmértékül tekintessék? De ínég ezzel meg sem 
elégszenek ; az egyházi törvény tágitson, hog y tér nyíljék a 
polgári házasságnak. (Vége köv.) 

— — 

ílélt. bár« Weiickhcim László iiidiíványa a sz.-fstván-
társiilat közgyűlésén oct. 10. 

Az elnökség által megállapított közgyűlési programm 
szerint most következvén az alelnök választása, én részem-
ről tisztelt közgyűlés, az alelnöki választás elhalasztását in-
diványozom. 

Ugyanis a nagy társulati közönség erre különösen nem 
volt előre figyelmeztetve. És 

mert kívánatos, hogy a jelen alkotmányos körülmé-
nyekben, mentül többeknek hozzájárulásával eszközöltessék 
ezen alelnöki választás ; amihez sokan hozzájárulnak, ahoz 
jobban ragaszkodunk, azt erősebben szeretjük. 

Ezen indítványommal azonban egyátalában sem az al-
elnökség, sem bármelyik társulati tisztviselő ellen bizalmat-
lanság vagy elégedetlenségnek kifejezést adni, nincsen szán-
dékomban. Sőt inkább a legőszintébb hálával tartozunk 
mindazok irányában, kik mindekkoráig a legnehezebb kö-
rülmények között a kath. érdekek mellett fáradozva, sok és 
iidvös eredményeket eszközölve, mindnyájunk háláját és el-
ismerését kiérdemlették. 

De most, midőn igen sok katholikus elmékben és lel-
kekben egy bizonyos nyughatatlanság és aggodalom nyilvá-
nul, — most, midőn minden ember saját ügyei és érdekei 
mellett tevékenyen kiván közreműködni, — most, midőn 
minden jelek oda mutatnak, hogy a katholikusok is akarnak 
közönyösségnek látszó apathiájokból a tevékenységnek te-
rére lépni, — most szükséges, hogy minden teendőinket 
előre jól meggondoljuk és megbíráljuk. 

Eddig minden katholikus ember az átalánosan ural-
kodó rendszer, maga az európai status-rendszer és saját tör-
vényeink által minden megtámadás ellen védve és biztositva 
lenni hitte vallását; ebbe belenyugodott, s innét származott 
felfogásom szerint a közönyösségnek látszó elbizakodás. 

Mert ha körültekintünk a világban, kath. ügyünkre 
válságos perczek várnak , egy uj korszaknak küszöbén 
állunk. 

Az emberiségnek elmúlt története több hasonló kor-
szakot felmutat. — Amidőn uj eszmék felmerülnek, uj erők 
érvényesíteni akarják magukat, — ezen uj eszmék, ez uj 
erők minden fenállót megtámadnak, le akarnak rombolni. 

És csakugyan, ami haszontalan, ami rosz, le is gázol-
tatik, megsemmisíttetik ; de ami jó, ami hasznos, ami erös, 
az ellentáll, az megbirkózik és küzd derekasan, annyival 
inkább egy olyan alkotmány, mely Istennek müve, s mely 
Istennek rendeléséből a mi egyházunk által mindekkoráig 
meg is őriztetett. 

Hogyha pedig sorakozni, egyesülni fogunk, hogyha 
megértendjük egymást, hogy bizonyos előítéleteket elosz-
latni sikerülend, — ugy vagyok meggyőződve, oly erőt, oly 
hatalmat képezendünk, melynek lényege és természetes 
súlya mindnyájunknak visszaadandja a lelki nyugalmat és 
elmebeli biztonságot a jövendő irányában. 

Mi légyen az, ami most eszközlendő, megindítandó, 
nem tudnám megmondani ; — de bizonyosan nem a háború, 
nem a forradalom az, amit mi katholikusok akarhatunk, mi, 
kik a békességnek, szeretetnek, engedékenységnek képvi-
seljük princípiumait. 

Minden arra mutat, hogy átalánossá vált a jogos óhaj-
tás : a katholikus egyház autonómiáját valahára életbe lép-
tetni, megállapitni és biztositni. — E tekintetben herczeg-
primásunk kitűzte a zászlót; — ez a mi zászlónk — ekörül 
tömörüljünk. (Atalános lelkesült helyeslés.) 

Nem ide valók talán mindezek, miket a tárgynak ér-
dekessége által elragadtatva bátor voltam előadni ; — mind-
ezek előlegesen kisebb magán körökben, eszmecsere utján 
érlelendők, meghányandók, és igen komolyan megfonto-
landók. 

De épen ezeknél fogva, mivel ugy látszik, hogy maga 
a sz.-István-társulat is át akar alakulni, — azt gondolom, 
a körülmények eléggé indokolják az alelnöki választásnak 
elhalasztását, — addig pedig azzal a reménységgel kecseg-
tetem magamat, hogy az igen tisztelt alalnök ő nagysága 
hivatalában megmarad. (Köztetszés, és szűnni nem akaró 
éljenzés.) 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KECZEL, oct. 16-án. Ha az ember jó kedélyhangulat-

ban olvasta mostanában a német lapokat, meglehetősen el-
mulathatja magát azon a sok mindenféle töprenkedési mér-
gelődésen, amely azokon ügyeink miatt elömlik. 

Legtöbb versszaknak azonban : ,csak már a concor-
datum ne volna', ez a refrainje. Ez ellen írnak, ez ellen de-
monstrálnak előre hátra, derűre borura. EredetH Tehát csu-
pán csak a conQordatum az a bubus az a gyermek-ijesztő 
Mikola, melytől kell félni ? Ez ránk nézve mindenesetre ta-
núság. Az ellenfél lövöldözi, rést akar rajta lőni, sőt meg 
akarja semmisiteni, nem lehet tehát annak reánk nézve — 
eltekintve attól, hogy az egyház fejétől származik —- rosz, 
káros hatása. A ,Neue freie Presse' egy száma jött esetleg 
kezemhez,1) melyben a közoktatási miniszter urnák az is-
kolák dolgában tartott tanácskozmányát ismerteti. Meg-

') September 27-éröl. 
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vallja, hogy a tanácskozmány fonalát nem ismeri, azonban 
ismertetni még sem szégyenli. J a j a papoknak,jaj a minister 
urnák, mert a terv, melyről a lap czikkirójaharangozni hal-
lott, nekik nem tetszik. A latin nyelv meghagyását czikkiró 
ur igen rosz néven veszi. Azt pedig, hogy e nyelven vala-
mely tantárgy is adassék elő, épen nem tűrheti, azért itt már 
indulatának egész mérgét kiönti. Mi lenne — úgymond — 
mit a reverendisssimiek latin nyelven óhajtanak előadni ? 
Bizonyosan a számtan, melybon való járatlanságukat a latin 
nyelv nem tudása fedezi. Nem emlitem Boger Bacót, ki a 
középkori mathematikus világban annyira elismert tekin-
tély. Minek volna olyan messze menni. A mostani párisi vi-
lágkiállításon is két nem reverendissimus, de még csak nem is 
admodum reverendus, hanem csak egyszerű páter bizonyo-
san alapos számtani ismeretekkel készitett órája a legneve-
zetesebb. S magamról is azt mondhatom, hogy épen papok 
voltak ott, hol iskoláimat tanultam, a számtanból a legjele-
sebb tanárok. 

Neki megy a vallás közoktatási minister urnák, gúnyt 
űz a herczegprimáshoz irt levelének azon kifejezésből, mely-
ben magát az egyház engedelmes fiának vallja. E gúnyban 
azonban legjobban mutatja czikkiró ur fehér fogát. Hogy a 
minister ur az egyház engedelmes fia, és ő ezt nyiltan be-
vallja, az csak becsületére válik, mert evvel csak azt tanú-
sítja, hogy fogadását, melyet a szentkeresztségnél tett s 
melynek megtartására a bérmálás szentségében erőt s ke-
gyelmet nyert, megtartja. Czikkiró ur illetékességét nem kér-
dezzük, azonban reméljük visszautasítana, ha mi csak az ő 
rabbijának adnánk imitt amott tanácsot. Az egyszeri böl-
csész,midőn tanonczot kapott iskolájába, azt szokta volt mon-
dani : beszélj fiam, hadd ismerjelek. — A ,Neue freie Presse' 
czikkirója oly bölcs, hogy szó nélkül is megitéli a fiút, nem 
várja az eredményt, elöreitéli, a valósággal még csak nem is 
ismert tanácskozmányi végzést. 

Ugy látszik azonban czikkénck végén megbánta, hogy 
a minister báró urat annyira megtámadta. Czikkének végén 
ugyanis azt mondja, hogy ő mindazt amit ir, tulajdonképen 
nem tudja, hinni nem is akar ja ; mert hisz a báró ur evvel 
quasi egy tollvonással egcsz eddigi hírnevét lerontaná. 
Ugyan kinél ? Azoknál, kiknél a nméltóságu báró urnák né-
mikép jól esik, jól eshetik, ha hírneve van ez oldalról, azok-
nál bizonyára nem csak hogy el nem veszti hírnevét, hanem 
ministeri ténykedéseivel eddig legalább növeli. Vagy tán 
czikkiró urnái és társainál ? Lehet. Do evvel a minister ur 
bizonyosan keveset, vagy épen semmit sem fog törődni. Hisz 
tulajdonkép czikkiró urnái nincs is renoméjából mit veszteni, 
mert azt mondja, hogy Eötvösről mindent föl lehet venni. Ugy 
látszik czikkiró úrról ugyanazt nem lehet elmondani, ö róla 
csak valamit lehet föltenni. Mit rá hagyjuk, találja ki, ne-
künk a t. olvasó közönség számára, ugy hiszem, nem kell 
kimondani. 

Mivel épen cultusministerröl van szó, valami jut 
eszembe. Múltkoriban nem messze vala, ki a vallásszabad-
ságot gyakorlatilag értelmezte. Hogyan ? hát ugy, liogy lia a 
katholikusok szentséggel mennek,a kalapot nem kell levenni, 
ha ünnepet ülnek, templomuk mellett is szabad lesz trágyát 
hordani, vagy ha még ez nagyon csendes, akár fiirészelni. 

Az ,Iskolabarátban' közlött s több jeles ur által is he-

lyeselt tanitó-egylet eszméje, ugy látszik, imitt amott félre-
értésekre ad alkalmat. Nem rég közöltetett az egylet pro-
grammja, ha az ellenkezők még egyszer elolvasnák, nem ár-
tana. Bizzuk a cultusministerre, mondják. Igen ám, de ha mi 
is utat egyengetünk, avval a cultusminister ur nehéz teen-
dőin csak könnyitünk, aztán meg amit magunk teszünk, 
azt tudjuk legbiztosabban, hogyan,mikép tettük. Először csak 
az eszméről az elvről van még szó, ezt el ne ejtsük, hanem 
inkább lehetőleg segítsük, emeljük. Mi a czélja? A kath. ta-
nítóknak az egyházzal való szorosabb összekapcsolása s 
azoknak kath. iránybani önképzése. Tempus est de somno 
surgere. Tomcsányi. 

MECIILIN, sept. — ( V i s s z a p i l l a n t á s a c o n-
g r e s s u s r a . ) Nem lehetett a mechlini congressus külön-
böző ülésein jelenlevőnek nem észlelni azon haladást, melyet 
néhány év óta a kath. szellem mutatott. A kath. fény öreg-
bedett, a kath. igazság, az egyház tana jobban értetik, job-
ban szerettetik mint valaha. Hála ezért IX. Pius pápának. 
Bátor tanitása, határozott nyilatkozatai, kárhoztatásai az in-
gadozást, habozást sok kebelből kitörülték. Katholikus, tel-
jesen, egészen katholikus volt a congressus, és ez főérdeme, 
dicsősége. Nyilvánossá lett e jellege nem csak a szónokok 
beszédeiben, de a hallgatóság magatártásában is, melyet szó-
noki szemfényvesztés el nem kábíthatott. A szónoklat alak-
zata, mesteri volta nem játszotta a főszerepet, az eszmék és 
tények valódisága lépett előtérbe. Az egyház jogai, szüksé-
gei, szabadsága, a veszélyek, a társulatok szervezése, és az 
általok létesített eredmények, csak terjesztési eszközei a ka-
tholikusok valláserkölcsei kötelmeinek a jelenkorban ; ime a 
főtárgyai eme beszédeknek. 

Idegen szónokok sem hiányoztak, ezek különösen püs-
pökök, áldozárok, küldérek, a tevékenység emberei« voltak, 
kik egyenesen a kitűzött czélnak tartanak. Szép és üdvös 
volt e gyülekezet, telve buzgósággal és hévvel a jó iránt, 
szeretettel az egyház, hódolattal a szentszék, gyermeki en-
gedelmességgel a püspökség iránt. Minden nemes szó vissz-
hangra, az igazság, és jog védőkre talált. A katholikusok 
büszkék lehetnek reá, és megőrzendik emlékét. 

Az utólsó mechlini congressus óta egy nagy esemény 
történt. A pápa köriratot bocsátott ki, melyben az egyház-
nak leginkább megtámadott tanait emlckbo idézi és megha-
tározza és korunk főtévelyeit kárhoztatja. Püspökök, papok, 
világi irók és szónokok kötelmüknek ismerték a vallástalan 
sajtó által megtámadott eme pápai encyclicáhozi ragaszko-
dásukat hangosan hirdetni. A Mechlinben egybegyűlt ka-
tholikusok is megértették, mi teendöjök ezen irányban. Az 
encyclica tekervényes magyarázatához folyamodnak, hogy 
némileg azt erejéből kiforgathassák, nem egyszer az orléansi 
püspök röpiratára vonatkoztak, és midőn emiitett namuri 
püspök beszédének a bulletinben közzététele, és e részbeni 
helyreigazítása folytán Greslin de Kersolon franczia abbé maga 
és több franczia pap nevében interpellátiót tőn, a gyűlés el-
nöke Della-Faille Lajos zajos tetszésnyilatkozat közt jelenti 
ki: „miszerint senki sem kételkedhetik a congressus összes 
tagjainak IX. Pius körlevele, és ugyanannak IX. Pius értei-
mébeni magyarázatáhozi feltétlen ragaszkodásáról". Az en-
cyclica tehát, a kereszténységnek eme codexe, a korunkbeli 
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tévelyek ellenmérge a katholikusoknál azon tekintélyben 
részesül, melyre érdemes, azon helyet foglalja el, melyet el-
foglalnia kell. (Folyt ) 

VEGYESEK. 
Megjelent a Vogel Máté atya „Szentek élete" munká-

jának 2-ik kötete magyarul , Kalocsán, ára 1 frt 40 kr o. é. 
A forditás vezetője, és a könyvnek kiadója kéri mindazon t. 
cz. előfizetési gyűj tőket , hogy az első kötet árát, amint csak 
megkaphat ják , azonnal beküldeni szíveskedjenek, mert a 3-ik 
kötet is nyomatik, s a munka igen sok költségbe kerül . Eme 
kötet magában foglalja a május, junius, julius, September hó-
napokban előforduló szentek életirását. 

Az „Egyházi L a p o k " 6-ik füzetével bezáratik a félévi 
pályafutás , u j előfizetésekre felhivást tesz, félévre 2 forint, 
negyedévre, 3 füzet re 1 ft jával a szerkesztő. 

Sokszor volt arról szó, hogy az angol protestantismus 
sectáit nem lehet elszámlálni, mert végtelenek. A ,Times' 
megkísérti , s ennyit számol el : Apostoliak, u j örményiek, 
baptis ták, keresztségliivők, keresztények, biblisták, biblia-
osztók, calvinista bibliások, calvinista baptisták, k r . testvé-
rek, ker. eliasiták, ker . zsidók, ker. beetotallék, ker . mérsé-
kel tek, ker. unionisták, Krisztusnak hivei, huntingdonisták, 
ke r . iskolások, anatoli orthodoxok, görög egyháziak, electi-
sek, püspöki dissenterek, evangeliumi unionisták,Krisztus kö-
vetői, az evangelium szabad malasztosai, szabad kereszté-
nyek, szabad evangelicusok, szabad egyháziak, szabad epis-
copalisták, szabad anglikánok, szabad unionisták, átalános 
baptis ták, átálános baptistaszövetségesek, német lutheránu-
sok, német katholikusok, görög katholikusok, allelujisták, 
independensek, independens reformisták, independens unio-
nisták, inghamiták, végső Ítéleti szentek, u j methodisták, 
mormonok, \vesleyanu3ok, jerusalemisták, ó baptisták, eredeti 
weslyeanusok, plymouth testvérek, különösek, angol presbi-
terianusok, primitiv methodisták, progressionisták, antiri tu-
alisták, ritualisták, povidentianusok, quaeckerek, ranterek, 
(akik fel-felugrándoznak) reformisták, reformált pesbiteria-
nusok, mulató keresztények, menekvő methodisták, szabad 
reformista — wesleyanus -— methodisták, revivalisták, sale-
misták, sandemanianusok, skótok, skót baptisták, Krisztus 
visszatérésének testvérei, separatisták, tizedik napi baptisták, 
vad anglikánok, okleveles keresztények, trinitariusok, unio-
nisták, baptisták, unitáriusok, unitus keresztények, egyesül-
tek, egyesült szabad methodisták, egyesült morva testvérek, 
egyesült presbiierianusok,egyesült baptisták, német calvinis-
ták,német methodistik, német szabad methodista egylet, wes-
leyanus reformisták, wesley-reform-glória testvérek, irvingi-
anusok. Ezeknek any ja az anglikán protestáns ál-
lamegyház, s nincs joga gyermekeit az apai házból kitagadni. 

A boldogított, s erkölcsi rendre visszaállított I tal iának 
története egy szóban állapitható meg : ,rablás. ' A lapok ir ják : 
Nápolyban egy pénzhivatalnok befogatott, mert az állam 
pénzét vál tókra kikölcsönözte; a törvényszék más 11 pénz-
hamisítót elitélt; egy tengeri tiszt rézzel űzte a lopásokat, 
mig ra j t a kapa to t t ; egy pénzhivatalnok az ezüstpénzt pa-
pírpénzre váltogatta s az ágiót zsebre r a k t a ; Aquilában 
pénzhamisítók fogat tak el ; Catoniában szinte, Reggioban 
sz in te ; Ravennaban Fusconi képviselő az utczán átszuratik, 
kifosztat ik ; Amalfiban a gyógyszertárt kirabolták, a gyógy-
szerárust segédjeivel, nejével, gyemekeivel együtt agyon-
verték ; Grirgentiben egy birtokos 50,000 lírával váltotta 
meg életét. I ly esetekkel naponta telve vannak az ú j s á g o k ; 
s Unitá cattolica állitani meri, hogy Italiában évenkint leg-

alább 100 millió lopatik el a közpénztárakból. — Rablásból 
alakult össze az egységes Italia, hivatalnokai tovább folytat-
j ák a nyereséges mesterséget. 

„Wekly-Register" irja, hogy Tomers máltai püspök, és 
Tuke Reginald anglikán pap után 18 angol nemes fog octo-
berben szerzetes ruhá t ölteni; a 18 közöl többen megtértek, 
a megtértek közöl 3 anglikán lelkész volt. 

Az éjszak-amerikai kath. nők sz. Péter centenáriumán 
kath . hitök és buzgalmuk nyilvánitásáia a szentatyának 
egy zászlót hímeztek, s ezt neki franczia nyelven irott föl-
irat kíséretében személyesen á tnyúj to t ták . Eme nők Romá-
ban maradván az ünnepélyek után, a forróság, a cholera 
által főn nem tar tatva, dolgoztak a zászlón, mig el nem ké-
szítették, s csak miután készen átadhat ták, távoztak viszsza 
hazájokba. 

A svájczi „Pius egylet" Altorfon Teli Vilmos szülő-
városában tartotta ezévi nagy gyűlését. Ezen egylet túl-
nyomólag gyakorlat i ; 150 fiókegylete van egész Svájczon 
elosztva, melyek egy állandó középponti bizottmány igaz-
gatása alatt állanak, s azért is egy irányban munkálkodva, 
nagy hatást gyakorolnak mindenben. 

Francziaországi megyék már 2374 katonát ta r tanak el 
a szentatya hadseregéből. Mindenik katona tartása 500 
f rankba kerül, melyet önkénytes felajánlások által 3 évre 
biztosítottak. A franczia katholikusok tehát, azon milliókra 
menő péterfilléren kivül, melyet eddig küldöttek a szent-
a tyának, és küldenek most is, csak a pápai hadsereg költ-
ségeihez évenkint 1,187,000, f r ankka l járulnak. 

A párisiNotre-dame székesegyház föaj taja is kidiszesitte-
tett, s beállittatott. E főajtó csak a legnagyobb ünnepek al-
kalmával nyilik meg, mint például az űrnapja. IV. Fülöp, a 
szép, a flamandok ellen nyert csatából hazatérve, lóháton 
ment be a főajtón, hogy az Istennek hálát adjon, aminek em-
lékére jobb oldalt, a karza t alatt a király életnagyságú lo-
vagszobra látható, XI . XII , XIV. Lajos király szinte egy-
szer ment át ezen aj tón, különösen XIV. Lajos, midőn a 
,bourdon' nevü nagy harang felszenteltetett. I II . Napoléon, 
mikor esküvőjét tar tot ta , ez ajtón ment be a templomba. 

Engel vezetése alat t a „Kön. statistisches Bureau" ál-
tal Berlinben Kuchn Ernestnél kiadott 1864-ki hivatalos 
összeírás szerint volt a burkus államban 19,254,649 lako3, 
9,335,090 férfi, 9,640,138 nő, — 11,544,718 evangelicus, 
7,115,820 kath., 1516 görög egyesült, 13,786 mennonita, 
38,596 dissidens, 260,756 zsidó, 36 vallásnélküli Ezek kö-
zött házas 3,173,397, nőtelen 926,268 férfi, s 1,820,638 nő, 
258,529 férfiözvegy, 698,653 nőözvegy, s az elválasztottak 
közöl, kik többé nem házasodtak 6,427 férfi, 14,141 nő, 
látni tehát, hogy az elválhatási elv csak a nőnemet s ú j t j a ; 
látni azt is, hogy a házasság vajmi szomorú állapotban lehet, 
ahol a hajadonok oly nagy arányban haladják meg a nőtlenek 
számát. Vegyes házasság volt 1864-ik évben, és pedig kath. 
férfival 63,010, evangelicus férfival 52,262; azon vegyes há-
zasságokból, melyekben a férfi evangelicus volt, született 
35,949 prot. fi, 29,973 prot. leány, 21,455, kath. fi, 28,221 
kath . leány, tehát csak ' / j -da l több neveltetett az evangeli-
cus vallásban ; ellenben, hol az atya katholikus volt, azon 
vegyes házasságból született 24,566 prot. 41,044 kath . fiu, 
30,757 prot. 35,885 kath. leány, s igy felével több katholi-
kus. A katonaságban 77,451 kath. férfi szolgál tehát épen a 
harmadrésze. — Az evangélikusoknál 1862-ben a 394,323 
törvényes ágyból szülöttek mellett van 41,787 törvénytelen 
szülött; a katkol ikusoknál a 260,185 törvényes szülött mel-
lett volt 16,718 törvénytelen szülött. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL. 
Nyomatott Pes ten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkovy, üalgóczy és Kocsi nyomdájábau) Halpiaca és aldunasor sarkán 9. íz. a. 
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TARTALOM : Registrum. — Az austriai püspökség 
felirata a császárhoz. — Egyházi tudósitás. 

Registrum. 
(Folytatás.) 

De ezen tényigazságok ellenére is azt irja t. Bal-
lagi ur, hogy „a magyar ul t ramontan főpapság azért 
unszolta a német és olasz hadak bejövetelét, hogy a 
protestantismus és vele hazánk a lko tmányos jogai 
elnyomassanak, ami — úgymond — fájdalom ! leg-
alább ideiglenesen meg is történt. A független er-
délyi fejedelmek pedig ( lát tuk !) azért szövetkeztek 
a török hatalommal, hogy hazánk alkotmánya, (tö-
rök hatalom és a lkotmány !) és vele a protestánsok 
jogai megvédessenek, és hazánkban a hallatlan ül-
dözések megszűnjenek." (Prot. 1.1866. 32. sz . )Hogy 
a hallat lan üldözések megszűnjenek? Horvá th Mi-
hály azt irja, hogy „a labanczok (német hadak) alig-
ha égettek föl több helységet, öltek le több ártatlant , 
mint a pártdühtől megvakitott, már honfiban is, ha 
más párton volt, ellenséget szemlélő kuruczok." 
(Bocskay, Bethlen és Rákóczy hadai.) (L. id. h. 413.) 
De ezt nem veszi tekintetbe t. Kovács Albert ur, ha-
nem gyűlölködő' érzületének izzó tüzét szerte csa-
pongó lángra élesztve, igy ir : „egyfelől a német ha-
dak irtottak tűzzel-vassal mindent ami magyar, 
másfelől a püspökök pusztították i r tózta tó eszkö-
zökkel (milyenekkel? váljon gyúj toga t tak- és öl-
dököltek-e ők is, mint Bocskay hajdúi ?) a protestán-
sokat", igy csak a szegény magyar veszett el. (Prot. 
1. 1866. 30. sz.) És mégis ő veti szemünkre, hogy „az 
ul t ramontánok minden kitelhető módon igyekeztek 
fölkorbácsolni hiveik vallásos (talán vallási?) fana-
tismusát, az országgyűlés első fölirata után. (id. h.) 
Lehet-e az olyféle fanat izmust már nagyobb mérték-
ben fölkorbácsolni, mint ami kép föl korbácsolja a 
minket bántalmazó? És az tán : a püspökök voltak-e 
okai annak is, hogy, mint K a z y bizonyítja, (í, 36.) a 
Bocskay zendülés alkalmával, 1603-ban 80 ezer ka-
tholikus az eszéki hidon vonszoltatott át török rab-

szolgaságba, hazájából kiüzettetvén ? És ha t. Kovács 
Albert ur a német hadakat elkövetett k ihágásaikér t o 
ostorozza, miért nem emeli ki, eszmetársulatnál fogva 
azon körülményt is, hogy ugyanazon hadseregnek 
voltak oly fővezérei is, (mint Svendi Lázár , Rueber 
János, Magócsy, Ungnad sat.) — kik az u j hitet erő-
szakkal is terjesztették zsoldosaikkal ? (Ribini 1.193. 
196.) Váljon ezeknek is hi'í szövetségeseik voltak-e 
az úgynevezett ul t ramontánok ? . . . . Mily kegyet-
lenséggel dúl Heiszter hadaival (I-ső Lipót alatt) 
Veszprémben is, hol a kanonokok is a táborba hur -
czoltattak, sőt mágát Széchenyi Pál kalocsai érseket 
is (közbenjárót az udvar és Rákóczy Ferencz kö-
zött) tűzzel és vassali pusztí tással fenyegette ! (L. 
„Széchenyi Pá l életrajza". 1862. 30.) 

Kollonich kalocsai érseknél 1790. november 
30-án a püspökök, apátok, prépostok, és kápta lani 
követeken kivül 80 főrendü és nemes együ t t tanács-
kozván, abban állapodék meg, hogy I-ső Lipót ki-
rá ly ugyanaz évi november 7-én kiadott ama reso-
lutiója, melyben a fölség az evangélikusok fejének, 
a katholikus hit pedig szintén bevett val lásnak mon-
datik, az országgyűlés által, a törvények közé ne 
igtattassék. É s a törvényhozás többsége az 1790-ki 
országgyűlésen fölterjesztett repraesentatiójában ké-
ré a Fölséget, hogy azon részint incorrect, részint 
pedig sérelmes resolutiót, melyhez a protestánsok 
váltig ragaszkodtak, vonja vissza. íme Kollonich 
püspöktársaival egyet értve az országgyűléssel tar-
tott, protestáns atyánkfiai pedig ama kibocsátványt 
pártolák, mert reájok nézve előnyösnek látszék. 
Melyik rész eljárása volt tehát a lko tmányos? 

A kalocsai tanácskozmány abbeli megállapo-
dása ellenében az időben ezen pamphlet-féle röpirat 
került ki a sajtó alól; „32 okok, melyeket azon vi-
lági katholikusok, kik a kalocsai érseknél tartott 
gyülekezet végzésére nem ál lot tak; — kinek-kinek 
Ítélete alá terjesztettek". Katona e gunyi ra to t egy 
névtelentől származtatja, ki a „Larva pseudo catho-
lico dectracta" czimü könyv szerzője ál tal megczá-
foltatott. É s t. Ballagi ur az 1861-ki országgyűlés 
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megnyi tása napján, ugyanezen pamphletet közié 
lapjában, és becsületes katliolikusoktól kiadottnak 
mondá . Pedig abban — persze minden bizonyiték 
né lkü l — még az Árpádház magvaszakadásáér t is 
a ka thol ikus clerus vétkesittetik, és e rágalomverset 
tar talmazza : 

Nem volt, nincsen, s nem lessz 
oly szörnyű gonoszság, 

Melyet nem tett, — teszen, — tehet 
a szent papság.1) 

De mindennek ellenére is, — a hamisság utján 
téve lygőknek nem lévén sa já t juk a következetesség 
— a nevezett pamphlet Ba t thyányi t és Kollonichot 
hires érsekeknek, Eszterházy és más püspököket pe-
dig nagyoknak nevezi, kiemelvén hazánk iránti ér-
demeiket. Hanem emlitésre legmeltóbb körü lmény 
az, miszerint ama gunyirat , „a fölséges ausztr iai há-
zat majdnem fenekestől fölforgató, és II. Ferdinand 
alat t folyt 30 esztendős háborúnak, Bocskay, Beth-
len és Rákóczy támadásainak emlékét keserűnek 
m o n d j a ? H a tehát t. Ballagi ur hiedelme szerint a 
pamphle t szerzői becsületes (?) — tehát nem ultra-
montán — katholikusok, és még ők is keserűen em-
lékeznek a Bocskay — Bethlen — és Rákóczyféle 
mozgalmakról , hogyan szólhat azokról néhány év 
mul t áva l t. Kovács Albert ur és társai, mint dicső 

r 
eseményekről ? E s miért t ámadják meg a clerust. 
mint hazafiatlan érzületüt, mert ama pártvezérekkel 
nem szövetkezett? Hol itt a következetesség, hol az 
i gazság? I g y változtatják szüntelen t. ellenfeleink 
holdvi lágos nézeteiket? 

„Leopold uralkodása alatt, a Vesselényi-össze-
esküvés u tán , a kormánynak m a g y a r fejek kellettek, 
az u l t ramontánok a protestánsokéra vágytak , — 
b a j h ! — kiált föl t. Kovács Albert ur — ezeket is 

Akkorában t. Ballagi ur, jó szokása szerint, Hora-
tius (Serm. 1. t. satyra 4.) mondatát „hie niger est, hune tu 
Romane caveto" ezilekének homlokára tűzte, hogy a 32 rá-
galmaknak irányt adjon ; azonban kár volt t. Ballaginak azt 
nem idézni, amire Horatiusnál azon mondat vonatkozik, ki 
az t. i. akit kerülni javasol a pogány költő ? Ez : 

— — — — — absentem qui rodit amicum, 
Qui non defendit, alio culpa-nte, solutos 
Qui captat risus hominum, favnamque dicacis, 
Fingere qui non visa potest, comissa tacere 
Qui nequit : hie niger est, hune tu Romane caveto. 
Nem illik-e mindez a 32 rágalom Írójára, és a 32 okok 

előhozakodóira? í télje az olvasó. — Szerk. 
2) L. Religio 1861. I. 29. 30. és 31. sz. 

magyar ember viselte ! — Végre — ú g y m o n d — a csá-
szár is megsokallta a dolgot, kegyelmet hirdetett . 
De már ennek ellenszegültek az ul t ramontánok, 
(ugyan kik?) i r to t tak tűzzel, vassal, máglyával , ka-
rózással, hóhérbárddal , kerékbetöréssel. (Ezt püspö-
kök tették volna? hol ennek a nyoma a históriá-
ban?) Váljon tiltakoztak-e valaha az ul tramonta-
nok e jogtiprás, e nemzetgyilkolás ellen? Nem! 
(feleli a történelem tanúbizonysága ellenére.) Az 
ul t ramontanok a bécsi kormány egyetlen önkényü 
rendeletének ellene nem szegültek."3) 

Hogy erőhatalommal ellene nem szegültek a 
püspökök fegyvert fogva, és a béke pontjait vérrel 
nem irták senki homlokára, mikép Bethlen Gábor-
ról mondja a t. Kovács Albert ur, — tagadhatat lan. De 
másfelől az is bizonyos, hogy a jog és törvény paj-
zsát kezökben tartva, erélyesen szót emeltek minden 
önkény- és alkotmányellenes rendelet ellen. I g y tő-
nek Széchenyi Pá l kalocsai érseken kivül, — kinek 
időt és enyészetet túl ragyogó hazafiúi megbecsül -
hetlen érdemeiről már fölebb tettem emlitést, — 
L ippay érsek, Szelepcsényi érsek, gr. Széchenyi 
G y ö r g y és Gubasóczy váczi püspök. Ez utóbbi a 
ministeri tanácsban egyenesen azt javaslá ő Fölsége I, 
Leopoldnak, hogy bocsátkozzék alkudozásba az elé-
gületlenekkel, állítsa helyre az alkotmányt, mit a 
vá rmegyék is, az összes püspöki kar által támogat-
tatva, sürgettek. Világi főuraink akkor alig mertek 
szólni, de egyháznagyja ink oly apostoli bátorsággal 
hangoztaták Magyarország jogos követeléseit, hogy 
Lobkovicz is meglepetett. Például : Pálffy Tamás 
nyi t ra i püspök és magyar cancellár a főrendek 
pozsonyi tanácskozmányában 1672-ben, midőn elő-
terjesztetett, hogy a kedélyek lecsillapítására leg-
alkalmasabb eszköz az a lkotmány helyreállítása és 
sértetlen fentartása, és Hocher bécsi minister ettől 
idegenkedvén, a magyarokat mind árulóknak czi-
inezé, ezen rágalmazásra pedig mindnyájan elné-
mul tak ; haragra lobbanván Pálffy, eképen válaszolt : 
,,Hocher s affélék önkényének ellenszegülni, hűség a 
k i rá ly iránt. Leopoldon kivül nekik német nem pa-
rancsol. Hocher és a magyarok ugyan egy u rnák 
szolgái; azon különbséggel, hogy a magyarok közt 
egy sem olyan g — z, mint Hocher." Mily nemesen 
felelt meg helytartói tisztének Szelepcsényi eszter-
gám! érsek is, ki oly erélyesen lépett föl a törvény-
telen adók ellen, és hangsúlyozva erősité, hogy a 
a törvényhozó hatalom a ki rá lyt és nemzetet együt-

3) Prot. 1. 1866. 30. sz. 
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tesen illeti. És midőn a nádori s királyi helytartói méltóság 
eltörlése fölött Bécsben tanácskozának, ekkor Szelepcsényi 
az alkotmányos szabadság ama támaszának védelmére egy 
erőteljes iratot nyújtott be az udvarnak, kérvén egyebek 
közt a királyt, hogyha személye nem kiméltetik is, de kimél-
tessék meg a nemzet és annak törvényes alkotmányos sza-
badsága, melynek föntartására magát ő fölsége esküvel kö-
telezte." A lázadás — úgymond kevesek bűne ; (a Vesselényi 
féle összeesküvés) a nemzet hü maradt ; — s melynek a fölség-
gel semmi háborúja nem volt, nem mondathatik meghódi-
tottnak."4) 

Ily történeti adatok t. Kovács Albert ur hajmeresztő 
ráfogásait a mesék országába relegálják, és minden csak ol-
vasni is tudót meggyőznek arról, hogy teljességgel valótlan 
azon állitása. hogy az ultramontánok egyetlen önkényü ren-
delet ellen sem szólaltak föl. (Vége köv.) Bevies József. 

Az anstríai püspökség felirata a császárhoz. 
(Vége.) 

A polgári házasság tagadása az idő és az öröklét ösz-
szefüggésének. Minden,a házasság polgári jogait élvező frigy 
polgári házasságnak nevezhető és az egyház kivánja, hogy 
az általa elismert házasság polgári is legyen ilyen értelem-
ben. Hanem az, amit polgári házasságnak neveznek, akkor 
jő létre, ha az államhatalom a házasság felett hozott törvé-
nyeiben azon elvet állítja fel, hogy a házasság polgári jogai-
nak és feltételeinek megállapításánál vallásra és lelkisme-
retre tekintettel lenni nem szükséges. A kereszténység elle-
nei előtt ez nagy előnye a polgári házasságnak ; de legtöb-
ben mást keresnek ebben : a házassági kötelék felbontha-
tóságát. 

Az igazság meghamisítása, melyek a pártok mozgal-
maiban fegyverül szolgálnak, lényegökben Francziaország-
tól kolcsönöztettek, csak a szavakban és csoportosításban 
van a különbség. Most azonban sokkal bünösöbbek, mint 
midőn kezdetben meteorokként feltünedeztek. Francziaor-
szág oly tapasztalásokat tett, melyek az egész világnak in-
tésül szolgálnak, és csak az nem ismerheti el, ki szemet huny 
és látni nem akar. — Midőn a hitetlenség nyiltan fellépett 
Francziaországban, nyiltan vallotta a ledérséget társaul, s 
karjain tette meg az utat Európán keresztül. A házasságtö-
rés rendjén taláitatottt, és hogy az óhajtva várt felforgatás 
széttépi a házasság lánczait, bizonyosnak gondolák. A forra-
dalom megfelelt e várakozásnak : mert létrehozta a polgári 
házasságot, melynek fennállása a kéjvágy és önző számítás-
ból lett függővé. A Napoléon törvénykönyve által vont ha-
tárok elégteleneknek bizonyulának, és borzasztó lőn a csa-
ládi élet ziláltsága. De a nyert tanúságot megértették és al-
kalmazták. A kormány belátta, hogy mindaddig lehetetlen 
a társadalom újjáalakítása, mig a házassági kötelékek tágu-
lásának eleje nem vétetik. De midőn e meggyőződés gyöke-
ret vert, Páris lakosságának nagy része nem volt megke-
resztelve ; azért nem tárták tanácsosnak az egyház segélyé-

L. Horváth Mihály „Magyarok tör ténete" . 111. szakasz. 802 — 
303 - 315, 316, 317, 305, 306. Széchenyi Pá l életrajza. Ir ta Pados János 11. 

hez folyamodni, s zavarukban oly lépést tevének, mely a 
törvényhozás történelmében figyelmet érdemel; a polgári há-
zasság viszonyát az erkölcsi élethez négy szó által megvál-
toztatta, rendelvén, hogy : „Le divorce est aboli." A dicsőí-
tett polgári házasság most tisztelői ellen fordult, mert ennek 
szempontjából lehető volt a házasság felbonthatlanságát val-
láskülönbség nélkül minden francziára nézve kimondani. Az 
e törvény által magukat sértve érzőknek száma felette nagy 
volt; de a hatalomra jutott párt méltányolta ama rend-
szabálynak, ha nem is erkölcsi czélját, de politikai szüksé-
gességét. Jött a juliusi monarchia és a kamara-többség 
uralma, a munkások köztársasága, hanem a polgári házas-
ság felbonthatlansága megmaradt, és keresztül vitetett ; de 
a felbonthatlanság nyilván katholikus eszme. Bármennyire 
igényelje is valamely protestáns fejedelem a házasság feletti 
határozat jogát, nem jutna eszébe a protestastansok há-
zasságát felbonthatlannak nyilatkoztatni. 

Ily tapasztalatok és példák után mernek a házasság 
felbonthatlansága ellen fellépni ! mert ezt jelenti a polgári 
házasság utáni kiáltozás; egy sem szándékozik e kiáltgatók 
közül annak felbonthatlanságát inditványozni ; ez által el-
veszítené becsét azok előtt, kik a házassági kötelék alóli 
mentességet keresik; a protestánsok pedig élénken ellen-
mondnának és inkább szeretnék a jelenlegi törvényeket. Oly 
polgári házasságot óhajtanak, mely könnyen felbontható le-
gyen, mint a protestáns. Allamtörvényt kívánnak, mely a 
házasság polgári jogai felett hozott rendelkezései által fel-
hívja e katholikust, hogy vétkezzék Isten és hitestársának 
adott hüség-esküje ellen. Ha ezt nem lehetne egy ugrással 
elérni, nyerességnek tartanok, ha apolgári törvénykönyv el-
ismertetnék törvényül a kath. házasság felett, csakhogy hi-
dul használhassák a polgári házassághoz. Kevesen gondol-
nak arra,hogy az 1855-ben elhagyott álláspontra véglegesen 
térjenek vissza; mert ki nem elégíti sem a következetes 
katholikust, sem az ellenfélt. De visszatérni a polgári tör-
vényhez ép oly lehetetlen, mint a polgári házasság mindad-
dig, mig a concordatum jogilag fenállónak elismertetik. 
Óvja a házasságot és családot, ezért buknia kell. 

A concordatum ellen intézett támadások czélja leple-
zetlenül tiinik ki azon nyilatkozványokban, melyek az isko-
lákról adatnak. Midőn a socialismus merészen előlépett és a 
jövendő örökösének vállá magát, igy szólt a bámuló Európa 
előtt: Isten a föbaj ; ez volt a világot boldogítandó tan. A 
szavakat nem merték még elfogadni Austriában, a lényeget 
nyolcz év óta hirdetik, még pedig a szabadelvüség nevében. 
Mindig voltak emberek, kik sokat törődtek a földi dolgok-
kal, keveset az égiekkel; csak hogy nem dicsekvének ezzel. 
A legújabb haladás dicsekszik vele. Legfőbb bölcsesége csu-
pán földi dolgokat keresni és óhajtani. Ki nem hódol ennek, 
vétkezik az egyesek és az állam boldogsága ellen. Minél in-
kább földi javak szerzésére forditja gondjait, annál boldo-
gabb, s minél tovább terjedt az érzület, annál inkább emel-
kedik a nép hatalma és jóléte. Ebből következik, hogy a 
vallás, mely az emberek tekintetét fölfelé irányozza — ká-
ros az egyes és az állam irányában. De puszta tagadással 
nem lehet a kedélyeket kormányozni ; mert az ember ön-
kénytelenül vonzatik fogalmakkal birni a dolgok összefüg-
gése felöl. Alig lett tehát a kereszténység gyűlölete egy párt-
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nak jelszavává, már is előtűnt a képtelen kit, hogy az érzé-
kileg fogható a mindenség. 

Ekkor persze megszabadulnak Istentől, de egyúttal a 
jog és kötelességtől is ; felelősségről nincs többé szó,szabadság-
ról ép oly kevéssé. Ezzel minden politikai pártnak betöme-
tik s zaja, mert szüntelenül oly szavakat kell használni, me-
lyek a jog és kötelesség tudata nélkül üres hangok volná-
nak. A liberalismus nem jő zavarba ellenmondásai által. Nem 
kivánja ugyan minden áron, hogy a gondolat az agy secre-
tiojának tekintessék, ezt nem meri ; de követeli, hogy e tan 
vallóit a haladás barátjainak s a tudomány papjainak tekint-
sék, azokat pedig, kik vastag tévedéseiket feledik, vakhit 
védőinek gyalázzák. A tudomány sok tekintetben tapogatóz-
hatik ; — a vallás iránt tisztában van. Igy szól a haladás s ez 
által igazolja irányzatát : csupán a földi dolgoknak élni. Ez 
érzületet kell az ifjúságba mindjárt az első ismeretekkel be-
oltani. Ez bün a birodalom és nép ellen ; a concordatum elle-
nébe állt; —és nem csupán a concordatum. Az államnak van-
nak okai, az ifjúság nevelését fontosnak tartani, s az oktatás 
egalsóbb foka nem a legkevésbé fontos az államra nézve. 

A tanoda,hol az emberi tudás elemei taníttatnak, az isme-
retek kis körére szoritkozik ugyan,de a társadalmi kör,melyre 
befolyással van, oly nagy,hogy vezérlete és szervezete lénye-
ges jelentőséggel bir a közjóra, és midőn az állam figyelmet 
és gondoskodást szentel neki, a társadalom iránti kötelessé-
gét teljesiti. De nem csak az állam, hanem a család, az egy-
ház is bir jogokkal a népiskolák iránt. Az ifjúság nevelésé-
nek kettős czélja van : a helyes érzület kifejtése és a kellő 
ismeretek közlése. Nem szabad egyiket a másik miatt feledni, 
legkevésbé az oktatásnál. A szülők kötelesek gyermekeiket 
nemcsak táplálni, hanem Isten-félelemre és lelkismeretitisz-
taságra vezérelni szó és eleven példa által és követelhetik, 
követelniök kell, hogy ebben az iskola őket támogassa. Az 
egyház mondatát : „Engedjétek a kisdedeket hozzám jönni" 
nem feledi el ; a gyermekek nevelése ismeret- és szeretetben 
mindig kiváló gondjainak tárgya volt. Az ő felügyelete alatt 
fejlődött és erősödött meg az iskola; azért — hol még ke-
resztény emlékek élnek — az iskola nem idegen az egyház-
tól ; még a protestánsoknál is a valláshoz tartozónak ismer-
tetik el. Hol az államhatalom törvény által megszabja az is-
kola látogatását, ott különös kötelezettséget vállal a család 
és egyház iránt ; mert felelős azon iskolákért, melyekre pa-
rancsok által utasitja a gyermekeket. Ebből kitűnnek a nép-
tanítónál szükségelt kellékek is. Kétségkívül kell a szüksé-
ges ismeretekkel birnia, valamint a képességgel azokat má-
sokkal közleni ; de Isten-félelem és tiszta élet számára nem-
csak emberi, hanem egyúttal hivatásbeli kötelesség is járul. 

Ez elvek szerint vannak rendezve Austriában az isko-
lák, s az államhatalom teljes mérvben gyakorlotta minden 
megillető és igénylett jogait. — Az egyház határoz a 
vallási és erkölcsi elvek felett ; minden egyébre nézve az 
államhatalom rendelkezése döntő, s a concordatum előtt és 
után számos rendeletet bocsátott ki eziránt ; 18 év óta kü-
lönösen szüntelen tett kiséreteket uj tankönyvekkel és tan-
rendszerrel. Aki jobbat tud, álljon elé. De pontos, részletes 
javaslatot tegyen, és bizonyitsa be kivihetőségét. Értelmes 
ember nem vonhatja kétségbe, hogy minden emberi intéz-
mény tökéletesíthető ; bármily jó valami a létező körülmé-

nyekhez képest, mindig megmarad a tökéletesedés utáni tö-
rekvésnek nagy becse ; mert fentartja az éltető szellemet, 
mely sehol sem nélkülözhető és nem türi, hogy a kényelem 
gondolatlanul mozogjon a szélesre tapodott ösvényen. De a 
lázas hév változtatni és újítani, ellensége minden igazi, tar-
tós javításnak. Jót roszat türelmetlenül összehány, s a jó 
nem tenyésztetik, mert nem hagynak neki időt gyökeret 
verhetni. 

Hanem a népiskolák szervezete feletti panaszoknál nem 
is arról van szó,hogy az oktatás javittassék Csak a napi ese-
ményekben járatlan és a leghangosabban kiáltókra nem fi-
gyelő lehet tévedésben eziránt. A vallás és erkölcsiség elvei 
ellen van irányozva e támadás ; az iskola propagandája le-
gyen a hitetlenségnek,ez a fődolog: A tanárnak e czélra kell 
használhatónak lenni : ez első legfőbb érdeme.Minél arczátla-
nabbul gúnyol vallást és erkölcsöt, annál méltóbb az előlép-
tetésre és hogy ily eszközök elegendő számmal legyenek, ta-
nárképezdéket kell alapitani oly czélból, hogy növendékei 
mindent megvessenek, ami szent és magasztos. Nagyon jól 
tudják, hogy nem lehet ily terveket egy nagy birodalom 
egész területén egy csapással létesíteni, de el akar ják ismer-
tetni jogosultságát, s hol kedvezők a körülmények, azonnal 
foganatba venni. 

E tervek valósításának azonban útjában áll a concor-
datum. A népiskolák kath. tanárait egyházi felügyelet alá 
helyezni, kivánja, hogy a tanárul alkalmazandónak vallásos-
sága és erköcsisége kifogástalan legyen, mi által a kath. ér-
zelemtől idegen intézetek növendékei kizáratnak ; intézke-
dik azoknak eltávolítása iránt, kik kötelességeik ösvényérői 
letértek. Ez által semmi uj sem határoztatott, csak ami a 
dolog természetének megfelel ; a protestáns hitközségeknek 
meghagyatott befolyásuk felekezetbeli iskoláikra. De az if-
júságot s ezzel a jövőt hatalmukba keriteni még inkább 
vágynak a mozgalom vezetői, mint a házasságot szentségei-
től és állandóságától megfosztani. Könnyen megfogható tehát, 
miért intézik a concordatumnak különösen az oktatásra vo-
natkozó rendelkezései ellen dühöngéseiket. De sehol sem is lön 
világosabb, mint épen itt, hogy a concordatum paizs az esz-
telenség és igazságtalanság ellen. Az állam adja az iskolák 
feletti hatalmát oly testületek kezébe, hol az erkölcsi rend 
ellenségei többségre juthatni remélnek, s háboritlanul ural-
kodni, mig várakozásai betelnek ; de ha csalatkoznának, az 
állam kötelessége volna rendeleteivel segédkezet nyújtani. 
Az állam hatalmazza fel a testületeket, hogy ily iskolák ja-
vára adózzanak, s büntetés terve alatt oda küldjék gyerme-
keiket. Mely kormányról tettek fel valaha hasonlót ! 

Az egyháztól elválasztott iskolák eredményének dicső-
ítése csak tudatlant csalhat meg. A mindenhol uralkodni vá-
gyó befolyrások némely helyeken a törvény ellenére is befu-
rakodnak, s mily mérvben ez történik, zavartatik a tanítók 
egyetértése és összműködése, az iskolai fegyelem meglazul, 
durvaság, henyélés lépnek elő, a tanítás eredményeiben visz-
szalépés történik. Minden értelmes fő kiszámíthatja, mi kö-
vetkeznék be, ha ez irány az egész téren szabadon ural-
kodnék. 

Minél inkább dicsőitik a nép akaratát, mint a jog 
egyetlen forrását, annál kevesebbet nyomnak a nagy több-
ség kivánságai és meggyőződése. Ez legfeltűnőbben mu-
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tatkozik most Olaszországban, hol a lakosság kilencztizede 
undorral fordul el azon bűnöktől, melyek a vallás, egyház 
és erkölcsiség ellen elkövettetnek. A távol állónak ugy 
látszhatik, mintha Austria hasonló sorsra jutott volna. Oly 
színjáték előtt állunk, mely felett Austria ellenei gúnyosan 
mosolyganak, s hű fiait inkább szégyen mint aggodalom 
fogja el Az ügyállás legkirívóbb kifejezései azon ujabb nyi-
latkozványok, melyeket az iskola felett hangoztatni sike-
rült ; ki van ezekben nyilatkoztatva, hogy Austriában nem 
számolhat többé a kath. vallás azon türelemre, melylyel a 
törököknél bir ; mint idővesztegetés, a műveltség akadálya 
tekintessék, s addig is, mig az iskolából egészen kiküszöböl-
hető leszen, azzal kell ártatlanná tenni, hogy a pap mellé 
szilárd elvű tanító adatik, jártas azon tudomány tanaiban, 
mely az emberek és állatok testvérisülését hirdetik. De ez 
csak a csúcs, melyben a régi vágyak végződnek. Nem a 
concordatum a czélpont, hanem a kath. vallás, melynek ezen 
államszerződés védfalul szolgál, s melynek ez most szüksé-
gesebb, mint valaha. Kétségkívül senki sem gondol arra, 
hogy tilos legyen a szent áldozatnak jelen lenni és a szent-
ségeket felvenni ; de ki akar ják irtani a szivekből azon 
meggyőződéseket, melyek nélkül hasztalan és áldástalan a 
szentmisén való jelenlét s a szentségek felvétele. 

Nemcsak a kath. vallás, a kereszténység is meg van 
támadva. Felség ! az alázattal alólirottaknak majdan számot 
keilend adni az élők és holtak birája előtt tizenhétmilliónak 
lelki üdvéről, s oly időben, mely döntő lehet, kötelességük 
nyiltan és tartalék nélkül kimondani az igazságot. Olaszor-
szágon kivül nincs ország, hol az emberiség legszentebb 
javai oly arczátlan megtámadásoknak s annyira védtelenül 
volnának kitéve, mint Austriában ; a törvény tehetetlen. 
Fájdalmas meglepetést keltett, hogy karácson napján, mi-
dőn a legközönyösebb is érez felsőbb ihletet, a birodalom fő-
városában megengedtetett a kereszténységet nyilvánosan 
mint mesét csúfolni. Kisérlet volt ez, váljon büntetlenül tör-
ténik-e a kereszténységnek bárminemű bántalmazása ; sike-
rült, — és a törvény feletti győzelmet a mesterséghez tartozó 
arczátlansággal zsákmányolják ki. Ez nem csupán a katho-
likusokat érinti; hasonló módon érinti a protestánsokat is, 
mert ők is keresztények. De bár a mult év végéig némi elő-
vigyázattal éltek, lényegileg semmi u j sem történik ; már 
elébb, mióta az erkölcsi meggyőződések állása jövedelmező 
ipar-ág lőn, talált a kereszténység elleni gyűlölet hangokat, 
melyek érette mőködtek és a társadalom minden rétegeiben 
meghonosulni igyekvőnek; sz egyház csupán azért támad-
tatik meg oly elkeseredetten, mert a keresztény érzelmet 
táplálja és védelmezi Minden, mi még a legtökéletlenebb és 
legmocskosabb vallás is utalja az embert egy föld feletti 
bölcs, hatalmas lényre, az igaz vallás Istenben a feltétlen 
tökélyt nyilatkoztatja ki nekünk, a legnagyobb javát azon 
lényeknek, kik hasonmására teremtvék; minden kötelessé-
gek élére azt állitja, hogy Istent mindenek felett szeresd. 
Mindenkinek, ki ezt vallja, dőreségnek kell elismerni azon 
bölcseséget, mely az embert csak a világ számára hagyja élni. 

Oly társadalom tehát, minőt óhajtanánk, nem állhat 
fen ott, hol Jézus neve előtt térdet hajtanak. Ez okból az 
újkori pogányság nem kevésbbé ellensége a kereszténység-
nek mint volt a régi. 

De azon széles országterületeken, hol az alázattal alól-
irottak pásztori kötelességeiket teljesitik, a nagy többségnek 
keresztény érzülete még érintetlen, az ingadozó hitű katho-
likusok száma aránylag csekély, és kevesen vannak ezek 
között, kik a kereszténységtöli elszakadást tehetetlenségnek 
nem tartanák. Napjaink hangulata felett mégis a keresz-
ténység és egyház elleni ellenségeskedés uralkodik. Az 
eszközül szolgálóknak csak igen kis része keresztény, még 
kevesebb katholikus, és a törvény daczára teljes szabadság-
gal birnak minden bármily megvetendő eszközt használni, 
hogy ámítsanak, izgassanak és horogra kerítsenek. Napja-
ink különben sem tündökölnek a meggyőződés mélysége és 
gondolatok önállósága által, az erkölcsi bátorság hiánya 
pedig tág tért nyit az álszégyen működésének. 

Ezáltal magyarázhatók meg a jól szervezett felforgatás 
pillanatnyi sikerei; ily befolyások hatalma azonban tartós és 
áldásos müvet nem hozhat létre soha. Amit teremt, elmúlik 
bizonyosan ; de mily romokat fog hagyni maga után, azt 
kiszámítani nem lehet. Ily állapotok kedvezése mellett indí-
tanak harczot a keresztény házasság és iskolák ellen. Senki 
előtt sem lehet titok tehát, mit jelent a concordatum elleni 
jajveszékelés; azt jelenti : házasságot akarunk áldás és biz-
tosság nélkül, iskolákat vallás és erkölcsiség nélkül. De bár-
mennyire emeljék is hangjukat az ilyeket kiabálók, ők csak 
igen csekély töredékei a népnek, a concordatumban pedig a 
nép igazi kivánatai és érdekei védelmezvék. A legalázato-
sabban alólirottak mog vannak győződve, hogy az egyház 
jogainak védése által Istent, a trónt, a népet védik, és ügyö-
ket, melynek igazságossága világos, teljes bizalommal helye-
zik Felséged oltalma alá. — Bécs, 1867. sept. 28. 

Aláirva : Schwarzenberg Frigyes bibornok prágai, 
Rauscher József Ottmár bécsi, Tarnóczy M. József salzburgi, 
Fürstenberg Frigyes tartománygróf ollmütczi, Gollmayr An-
drás görzi herczegérsek ; Wiezchleyski Xaver Ferencz lem-
bergi (kath.), Maupes D. Péter zarai, Litwinovitz Spiridion 
lembergi (görög) érsek, Förster Henrik boroszlói herczeg-
püspök ; Schaafgotsche Antal gr. brünni, Jirsik N. János 
budweisi, Pukalski Alajos József tarnovi, Rudigier Ferencz 
József linczi püspök, Riccabona Benedek trienti, Gasser 
Vincze brixeni, Wiery Bálint gurki herczeg-püspök, Fessier 
József sz.-pölteni, Kutschker János carrhei püspök ; Stepisch-
neg Jakab Miksa lavanti herczeg-püspök, Monastyrsky An-
tal József lovag przemysli (kath.), Zafifran János sebenicoi 
püspök ; Mayer Dominik püspök és a cs. kir. hadsereg tábori 
vicariusa ; Dubocovich György lesinai, Wahala Ágoston Pál 
leitmeritzi püspök; Rais János fö-vicar, a königrätzi püspök 
helyetteseként. (P. Hirnök) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 21. A ,clericalis' szó, a politikai izgatások 

eme gyújtó szövétneke, a kislelkíiek ijesztő bábja, rémje, kö-
vetel felvilágosítást. 

A nm. minister ur is szól erről, s azon izgatásokról, 
melyek e név alatt a világon űzetnek, s mondja, hogy ha-
zánkban nincs a papság ellen azon ellenszenv, mely Europa 
más országaiban észlelhető. De a sorok között elég intés 
van, hogy itt is megjárhatja a boszorkánytánczot. 
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Kezdi is, s nehezen hiszszük, hogy kikerülhessük, bár-
mit tegyünk is. 

A pogány bölcsészek ostobaságnak, esztelenségnek te-
kintették a ker. hitet, mint esztelenség ellen harczoltak. 
Esztelenség volt előttük a szüzesség, a könyörületesség eré-
nye, ostobaság az ellenség szeretete. A harczban mindig kell 
jelszót keresni, mindig zászlót emelni. 

A protestánsok a ,papista' szóban találták fel a jelszót, 
nem akarván a pápát: az egyház mai ellenségei, a kőmivesek, 
már nemcsak pápát, hanem papot sem akarnak. A 16-ik szá-
zadban a pápa ellen harczolva, az egész kath. egyház ellen 
harczoltak : ma a papság ellen harczolva,ugyanazt teszik. Hol 
nincs pápa, nincsen egyház, hol nincs pap, nincs religio, 
nincs cultus, nincs hit, nincs kereszténység. A kőmivesek, a 
cosmopolita forradalmárok, az Istennek, a religionak izentek 
harczot,politikai concret czéltáblát a papságban találtak. Nem 
kell religio, tehát nem kell semmiféle pap. A religio, a ker. 
kath. hit a papság működésében fejti ki erejét, s mennyi tár-
sadalmi hatással bir a papság, annyival bir a ker. religio is. 

E „clericalis" szónak tehát csak jelszói értelme van,mint 
a zászlónak a tengeri hajón, mely a hajó rakományát fedezi. 
Nagy büvereje van az ily jelszavaknak, mely büverővel ke-
vesen mernek szembe szállni, azért ront, dúl a jelszó büvereje, 
mint az árviz, nem ugyan saját erejének nagysága, hanem a 
lelkek gyengesége miatt. 

„Clericalis" annyi,— mint keresztény, mint katholikus, 
anti-clericalis annyi, mint keresztényellenes. E szó irányt 
jelent, nem pedig személyt. 

Hogy e szónak eredetét, jelentését a nm. minister ur 
jobban ismeri, mint mi, államtudományi otthonossága, világ-
küzdehni tapasztalata, s itt-ott bepillantása a függönyök mö-
gé, bizonyíthatja. 

A protestantismus nem akart ka th . egyházat, a 17-ik 
századi bölcsclem nem akart kereszténységet, a mai forrada-
lom, minden eretnekségnek, minden apostasiáknak az ösz-
szege, nem akar semmi religiót, semmi természetfölöttit. 
Mühifeld a vagus nihilismus az ég felé, az anyagi ké j a föld 
felé ; aki az egekben nem keres angyalokat, keres az majd 
az iszapban. A jelszavak változtak, amint a küzdelem irá-
nya változott és a küzdtér más lett. A papság hatalma, jog-
hatósága egészen természetfölötti ; a természetfölötti rendet, 
vagyis a megváltás rendjét, vagy ismét a religiot a legrövi-
debb uton döntjük le, ha sikerül a papság egyházi joghatósá-
gát, hatalmát megdönteni. 

IIa még tovább megy a küzdelem, miként a forradal-
márok czégéres bajnokainál már ment is, nem fogunk hal-
lani „clericalis" szót, hanem babonaságot, miként a franczia 
jacobinusoknál, vagy épen Garibaldinál. 

Nálunk nincs e „clericalis" szónak oly büvereje, mint 
külföldön, például Belgiumban, mert az erkölcsi sülye-
dés sem jutott oly mély fokra, mint Belgiumban azoknál, kik 
a clericalis szóval élnek. Ha az Isten megengedi, hogy ná-
lunk az erkölcstelenségben, a hitetlenségben oly mélységre 
sülyjedjünk, mint a belga kőmivesek és solidarisok, közöttünk 
is meglesz a szónak teljes értelme, mely külföldön van, s 
Bécsben, a zsidó liberalismus e fényes Salemjében, már meg 
is van, mert itt a császári uralkodó ház már majdnem 
semmi, a liberális keresztény valami, a zsidó minden. A pápista, az nltramontán szavak kopni kezdenek, s 

azért kikopni a használatból, a clericalis szó u j zászló, u j 
fegyver, mely nem a papság személyeit, hanem a papság és 
a hivek közös hitét, religióját megtörni törekvő hareznak 
jelszava. 

Sokan nem ismerik ezt fel, sokat is lehet vele elcsábí-
tani ; egy szerencsésen kitalált szóval az egész megyei tiszt-
újítás sikerét lehet biztosítani. Mi magyarok értünk ilyenek-
hez, s a ,clericalis' szó sem idegen már közöttünk. Aki az 
egyház jogai mellett felszólal, aki hitének társadalmi becsü-
letét el nem árulja, az clericalis, habár a clerussal semmi vi-
szonya sincsen, például ha protestáns. Álljon ki a sikra maga 
a minister báró ur, szóljon nemesen, jelesen, mint kath férfi, 
tizet teszünk egyre, hogy azonnal clericalis nevet fog kapni. 

Elválasztják a religiot az egyháztól, hogy az egyházat 
ostromolva, kiirtsák, vagy legalább sokakban eltompítsák a 
religiot. Fogalomban ugyan más a religio, más az egyház, de 
az életben mindig együtt van mint elválaszthatatlan. Egyhá-
zon kivül nincs religio, mert a hitezikkelyek között a Cre-
dóban ott van : „credo in unam sanctam Ecclesiam catholi-
cam." Sokaknál épen ugy nincs religio, mint nincsen egy-
ház. Ahol az anyagi, és már mesterséges kéjeknek élnek, ott 
a sziv fogékonysága a religiora eltompul. 

Elválasztják az egyházat a papságtól. Más fogalom az 
egyház, más ismét a papság, de elválaszthatatlan egymástól. 
Az egyház a hivek és a papság, a tanitó és tanuló egyház, 
egy testnek két tagja, mely egymástól elszakadva elhal. 

,Nem az egyházat, hanem csak a papság hatalmát os-
tromlom én, azért anticlericalis vagyok,' ez a szokott szólás. 

A papság az egyházért, az egyházban, neki más érde-
kei nincsenek, mint a ker. hitnek, mint az egyháznak érde-
kei. Sokat kezel a papság, de mint az egyház szolgája kezel, 
az egyház nevében, a hivek javára. A papság és a hivek 
között oly gyengéd, oly szoros az összeköttetés, mint az atya 
és a családtagok között. Amit az atya tesz, a család javára 
tesz; felbomlottá család, mihelyt a családtagokból a bizalom 
kiveszett. A bécsi dicsőséges reichsrathisták, miután nem 
sikerült nekik ott a magyarokat felfalni, igyekeznek püspö-
köt és papot falni ; ha még barátot vagy apáczát is megke-
rítenek, escae eorum selectae. 

Ez hasonlatosság, nem azonosság, de mégis rendesen .a 
családfő képviseli a családtagokat a jogi téren mindig, s a 
családfő becsülete, hatalma, befolyása, joga, birtoka, az egész 
család közjava. A családfővel áll, a családfővel bukik, elvész 
a család. Itt megkülönböztetés lehet, de meddig csak a csa-
lád együtt van, meddig egyes tagjai uj családot nem alkot-
nak, uj tűzhelyt nem állitnak, mindig a családfő által végez-
nek mindent, segédkezve mellette. 

Aki az atyát bármily javaiban megrontja, tönkrehozza, 
hasztalan szónokolna az okos családtagnak, hogy ő nem a 
családot jut tat ta tönkre. 

Az elválasztás tehát a papság és a hivek, az egyház 
és a religio, a papi joghatóság és a hit között csak a hivek, 
csak a religio, csak a hit ellen vivott harczot jelzi. Mennyire 
gyülöltetik a religio, a hit, annyira használtatik a „clerica-
lis" szó is. Ignotos fallit, notis est derisui. 

Helyesen nevezte meg az ily jelszók dulásait gr. Czi-
ráky János a sz.-László-társulat Esztergomban tartott nagy-
gyűlésén, az ördög pompáinak, mely ellen küzdeni már a 



keresztségben fogadást tettünk. „Miután a hitegységhez és 
vallásunkhoz való szoros ragaszkodást jellemzi, — igy buz-
dit a nemes gróf, — fogadjuk megtisztelő jellegezésnek a 
,clericalis' és ,ultramontanus£ reánk alkalmazott megnevezé-
seket ; mert mit jelent a ,clericalis' szó egyebet, mint egyhá-
zunk személyeivel rokonszenvező indulatunkat ? melylyel 
okvetlenül viseltetnünk kell, ha szent hitünk és vallásunk 
hü fiai vagyunk. Az ,ultramontán' szó pedig azt jelenti, 
hogy a hegyeken túl lakik egyházunknak látható feje, ki-
vel, szent vallásunknak alapelvei szerint, legszorosabban fiúi 
hódolati kapcsolatban lenni legszentebb kötelességünk, va-
lamint tőle elszakadni a vallásmegsemmisitő bűnöknek leg-
iszonyabbika. 

S ha a papságnak volnának más személyes érdekei az 
egyház közérdekén kivül, akkor csak volna némi értelme a 
clericalis szónak, habár mindig veszedelmes maradna a hasz-
nálata. De a „clericalis" szóval épen ott élnek minden-
nap, ahol a papságnak, mint papságnak, semmi politikai 
jogai nincsenek. Belgiumban sem a senatusban, sem a par-
tementben, sem pedig állami hivatalban nincsen pap, s mégis 
itt jár ja a „clericalis" szó a boszorkány tánczot. Mit jelent te-
hát ? annyit, mint egyház,mint religio,mint ker. hit, mint meg-
váltás, mint Krisztus Jézus, mint Isten, s azok is élnek vele, 
akik mindezt gyűlölik, s azokat nevezik e szóval, kik Isten, 
Krisztus Jézus, a ker. hit, religio, egyház mellett harczolnak a 
politikai és társadalmi téren. Sőt Belgiumban az egyház maga 
is egészen ki van szorítva az állami, a nyilvános társadalmi 
térről, mint egyház sehol sem jelenhetik meg, mint ilyent 
sehol sem ismerik, áll ő mint magányos egylet, a nyilvános, 
az engedélyezett,sőt államilag kedvezményezett,kőmives pá-
holylyal,nemcsak,hanem a bordélyházzal egy becsületi fokon ; 
mégis sehol sincs annyira szokásban a „clericalis" szó,mint 
Be'giumban. Igy sem halhat meg az egyház ; mihelyt mozog, 
azonnal ütik,mihelyt az igazságtalanságok kiszámithatlan ne-
mei ellen felszólal, azonnal üldözik, mint akit fojtogatnak, és 
mégis lehel, erösebben kezdik fojtani. Kath. meggyőződésnek 
nyilvánulni valahol,clericalis rém; rabolják alapitványait,eze-
ket védelmezni, clericalis merény ; temetőit profanálják, til-
takozni clericalis izgatás ; templomait községháznak, község-
tulajdonnak decretálják, ezt szent helynek nyilatkoztatni, 
clericalis rajongás. Vége nincs a clericalis törekvéseknek; is-
tentelen káromlás—szabadelvüség, Istent imádni—clericalis 
butaság. 

Francziaországban ülnek a bibornokok a senatusban ; 
ez a császár kegyelme ; de a papság távol van a politikai 
tértől. Mint polgár szavazhat a választásoknál, de meg nem 
választathatik. Svajczban szinte ugy van. Mégis itt vannak 
a clericalisok, vagy is a hivők és hitetlenek, az istenesek és 
istentelenek. 

Mit jelent tehát ? csak az nem tudja, aki életében igen 
keveset tud, aki saját eszével nem gondol, nem itél, aki sa-
já t akaratával nem határoz. Gonoszok és tudatlanok, csábi-
tók és csábitottak ajkain hangzik a clericalis szó. 

A nm. minister ur szavait a ctericalisféle ellenszenvek-
ről fájdalmasan, de Istenbe vetett bizalommal fogadjuk. Az 
Isten ügye, — félni nem kell, félelemből az elvet megtagadni 
nem szabad, mert akkor mi tennők meg azt, amit a cleri-

calis-féle ellenszenv akar tenni. „Hazánkra sem maradt ha-
tás nélkül" és távol vagyunk attól, mintha nagy fontosságot 
nem tulajdonítanánk neki, mert mikor legtöbb híveket sze-
dünk a keresztnek, a hitnek zászlói alá, akkor fog legdühö-
sebben kitörni. Most nincs nagy mértékben, mert nagy buz-
góság sincs a kath. elvek társadalmi érvényesítése mellett. 
Belgiumban legbuzgóbb a katholikus, a clericalis-féle ellen-
szenv is legnagyobb. Hajlandóbbak vagyunk inkább pirulni, 
hogy miután annyi destructiv etem van hazánkban, a cleri-
calis-féle ellenszenv mégis a nm. minister ur tanúsága sze-
rint oly jelentéktelen, hogy neki fontosságot sem kell tulaj-
donitani, mert oz a katholikusok szellemi gyengeségét, jelen-
téktelenségét bizonyítja, s mihelyt erőre vergődik, azonnal 
meglesz az ellenszenv is. Katholikusok közt látja a minister 
ur az ellenszenvet, a protestánsoknál pedig nem látja. Meg-
engedjük, sőt csak a katholikusok között tar t juk tehetséges-
nek a clericalis ellenszenveket, mert itt van clerus, itt van 
clericus, itt van hit, itt van egyház : a protestánsoknál egyház 
nincs, csak felekezeti község, kiket nem a hit köt össze, ha-
nem a kath. dogmának tagadása, tehát német szóalakitással 
beszélve, a nem-hit, miután ha hit kötné össze őket, akkor 
hozzánk kötné őket, mert amit ők hinnének, azt mi is, ka-
tholikusok, hiszszük mind ; nincs nálok clerus, nincs clericus, 
laicusok mind, tehát „clericalis" szó ő közöttök ismeretlen, 
meghonosithatlan növény. 

De azért nem lehet tagadni, hogy tölök származott, s 
hiveinkre ragadott, mert a clericalis-féle ellenszenv tárgya, 
iránya nem más, mintsem, hogy mikint ő nálok nincs clerus, 
nincs clericus, nincs szellemi hatalom,joghatóság, stb., ugy a 
katholikusok előtt se legyen. A clericalis ellenszenv prot. 
növény, melyet az egyház kertjébe dobtak, dormientibus 
servis. S ha tehetett a katholikusokat az észistenhez vezetni, 
miért ne clericalis-féle ellenszenvre gyulasztani ? Hasztalan 
hivatkozunk akkor a papság polgári érvényeire, hazai érde-
meire, — a szenvedély ezekre egy pillanatra elhallgat, hogy 
majd annál dühösebben dúljon. Hol van erényesebb papság, 
mint a belga, mint a svajezi ? mégis ott van a clericalis rém, 
annál nagyobb rém, minél erényesebb a papság. Hogy ná-
lunk e rém még kicsiny, ez vagy a gonoszság, vagya papság 
erényeinek kis mértékét bizonyitja. 

Ha a papság valaha és valahol saját személyes érde-
keit kereste volna ; ha olyast követel vala, ami az ö sze-
mélyét magasztalja, anélkül, hogy a ker. hitnek dicsőségét 
emelte volna ; talán e clericalis törekvések elten méltán 
tehetne felszólalni. De nein a hazának élt-e a magyar papság 
mindig ? Nevelte iijait, tudományosságával biztositotta tör-
vényhozásait, a kath. világgal ápolt természetes összekötte-
tése által kereste, és sokszor megnyerte a külföld rokon-
szenvét, a veszélyben segélyét, őrizte az ország birtokezi-
meit, megalapította tudományos intézeteit; teljes joggal 
kérdezheti tehát a Megváltó szavaival : multa opera bona 
operatus sum in vobis, propter quod opus bonum vultis me 
lapidare ? Felajánlotta lelki s testi erejét, egész életét a nép-
nek, az egyháznak, úgyhogy fogalmában, testületében, hiva-
tásában, tisztkedésében maga az élő önzetlen felajánlás. 
Melyik osztály, melyik rend versenyezhet erre nézve a ka th . 
papsággal Magyarországban ? Tettek sok jót mások is ; de 
nem a papság példája buzdította e őket e r re? nem a papság 
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volt, mely őket emiatt első dicsérte, magasztalta ? Asiai nép 
vagyunk, a rape-cape túlságosan megvan bennünk, az ön-
zés, más jogainak, javainak megcsonkítása, vagy épen, kivált 
zavaros időkben, erőszakos elfoglalása, tehát az olcsó meg-
gazdagodás, „sua retinere, aliéna rapere, si posset, — concu-
piscere, si non posset ki volt, aki ezen szenvedélyt ellen-
súlyozta, mérsékelte, korlátok között fentartotta ? A papság 
pénzáldozó önzetlensége, a közjóról mindig bebizonyított 
gondossága. 

A papság soha nem akart többet, mintsem amivel a 
nemesi rend birt, ő levén a nemesi rendek elsője. Változván 
a viszonyok, követelt-e a papság kiváltságokat saját szemé-
lyére? Fizetünk mindenféle adót, viselünk mindenféle ter-
het, tiszteljük a törvényt, mint polgárok alávetve vagyunk 
minden hazai joghatóságnak. Melyik püspök, melyik megyei 
papság akart mindezektől menekülni ? Fizetjük az adót oly 
pontossággal, mint senki más, törvény iránti tiszteletünkben 
példát adunk mindenkinek, polgári erényekben bárki előtt 
állunk, hazai érdemeinkkel soha nem kérkedünk, egyet 
sajnálván, hogy a hazának több jót nem tehetünk. Hol itt a 
személyes érdekvadászat ? hol itt a clericalis törekvésekre 
az igazolás ? Sehol. Mégis azért már clericalisnak neveznek 
minket, nevezgetik legjobb hiveinket; miért? mert a hitet 
ki nem tagadjuk, és minél buzgóbbak leszünk ebben híve-
inkkel, a clericalis nevezet annál gyakoriabb lesz. Mit kí-
vánnak még tőlünk, akik ultramontanoknak, clericalisoknak 
nevezgetnek ? Hogy mint papok is legyünk alávetve a poli-
tikai hatóságnak. Soha, soha, soha ! Ez annyit jelentene, 
mint az Istent megtagadni, mint a természetfeletti rendet a 
liberálisokkal gyűlölni, mint a religiot a politikával, az egy-
házat az állammal összezavarni. Mikor a clericalis ellen-
szenv nem a személyre, hanem az intézményre vonatkozik, 
akkor, lenne bár a személy legerényesebb, az ellenszenv 
addig marad, meddig az intézmény. A franczia forradalom-
ban elég volt egy szó „aristocrat," már halált kiáltottak reá. 
A személy volt-e gonosz, kit aristocratának kiáltottak, vagy 
pedig a kiáltó maga ? Elég volt kiáltani „zsarnok," már 
halál volt az Ítélet. Hogy Robespierre t megbuktathassák, 
zsarnoknak kiáltották. 

A minister ur ő nagyméltóságának nyilatkozatát a 
magyar papság polgári erényeiről, hazai érdemeiről teljes 
elismeréssel fogadjuk, s az igazság ily ünnepélyes és bátor 
kimondását, e gyáva és meghunyászkodó világban szivből 
üdvözöljük, hogy „az országnak nagy többsége örömmel 
ismeri el, mikint egyházi férfiaira, akár azok hazafiúi érde-
meit, akár polgári erényeit tekintsük, büszke lehet." Ez 
annyit bizonyít legalább, hogy a clericalis ellenszenvre a 
papság nem adott alkalmat. Honnan lehet mégis ezen ellen-
szenv, akinél megvan ? ő nmlga maga fejti meg állami lélek-
tani jártassággal : „bármily igazságtalanok legyenek a vá-
dak, melyek az egyházi rend ellen emeltetnek ; vannak 
egyesek, kik ily vádakat emelnek, s vannak sokan, k ik az 
egyéneknek hibáit az egész rendnek felróva, az ily vádakat 
könnyen elhiszik, és örömmel terjesztik." 

Igazságtalan a vád, mégis megtétetik. Tehát gonosz-
ság az, mely megteszi. Könnyen elhiszik ; tehát tudatlanság 
az, mely a vádnak fönállást, terjedést kölcsönöz. Legyünk 
mi bár legerényesebbek, legyen közölünk mindenki egy égi 
angyal, gonoszság és tudatlanság mindig lesz, — amaz, hogy 
igazságtalanul vádoljon, emez, hogy a vádat elhigyje és 
terjeszsze. 

De nem vagyunk, nem leszünk, nem is lehetünk an-
gyalok soha Soraink az emberek fiaiból töltetnek be. Mi 
neveljük, oktatjuk, buzdítjuk fiatalainkat az önmegtaga-

dásra, az önfeláldozásra, az önzetlenség minden nemeire, 
hogy készségesek legyenek impendi et superimpendi a népért. 
Az akarat azonban szabad, a jól nevelt jól kezdheti papi 
pályáját, később elbukik, vétket követ, botrányt tesz. Mi 
vagyunk elsők, akik siránkozunk rajta, akik öt kárhoztat-
juk ; embert neveltünk, angyallá át nem változtathattuk, ő 
visszaesett, ahonnan őt nevelés által kiemeltük. Ily esetek 
mindig gyászosak, mindig sokat rontanak : ma a botrányok 
gyilkolnak, mert czégéresekké lesznek. De hogy a clericalis 
ellenszenvet szülnék, az távol van, mert épen az ily botrá-
nyos papot karolják fel azok, kik a clericalis ellen-
szenvben a hősök. A szerencsétlennek bűnéből ostort fon-
nak, melylyel a jó, a buzgó papokat kínozzák: gyűlöl-
vén azt, aki csak jót tett, ölelvén pedig azt, aki botrá-
nyos bünt követett el, mert kezökbe fegyvert szolgáltatott. 
Mondják, hogy titkoljuk hibáinkat, palástoljuk vétkeinket, 
kasztot képezünk. Vajha fel nem öltenők a világot, melyet 
letettünk, mikor a papirendbe léptünk; de hogy kasztot 
képeznénk magunk között, az oly távol van, hogy inkább 
marjuk egymást. A nm. minister ur talán több adattal szol-
gálhatna mint mi, e nemben. Nem palástoljuk, sőt az utczára 
kiteszszük hibáinkat, vétkeinket, s már kétségtelen, hogy 
kérlelhetlenebb birót nem talál a testvér, mint épen testvér-
ben. Itt is tehát a vád ellenkezője az, ami igaz. S mégis a 
clericalis annyi ellenszenvre talál, mintha dicséïni akarnák, 
lia a clericus nem clericalis. 

Ez ellen nincs menekülés, mert az erényesség, mely 
arra szolgálhatna, hogy a gyűlöletet kioltsa, még felgyu-
lasztja. Az ördög sem gyűlölné az Istent annyira, ha az Isten 
véghetlen szent nem volna. 

Fejlődjenek ki hazánkban az ellentétek, a hit é3 a hi-
tetlenség, az erény és az istentelenség, a vallásosság és" a 
vallástalanság között, a clericalis ellenszenv azonnal meg-
lesz, s tennők bár, hogy misézhetési képességünket megosz-
szuk világi híveinkkel, evvel csak a clericalis ellenszenvbe 
többeket hozzunk be, de ki nem olthatjuk. Olyanok ezek, 
quibus cum benefeceris, pejores fiunt. Eddig etóg a"közönyös- " 
ség, elég az ultramontán ; ha e fegyver elkopik',- mert a kö-
zönyösség buzgóság vagy hitetlenség lesz ; az uj állapot 
u j fegyvert fog igényelni. 

A közönyösségnek nem vagyunk okai, a clericalis 
ellenszenvnek sem leszünk. Sok lehetne ugyan köztünk 
másképen; de miután a kormány, legtöbb befolyása mellett 
is az egyházi ügyekbe, mégis közönyös volt, a hiveknek 
megnyitandó befolyás nem fogja a közönyöst buzgóvá vál-
toztatni : ugy a clericalis ellenszenvet sem megkérlelni. Ha 
a gyakorlott befolyás buzgóvá tesz, mikint a minister báró 
ur mondja : akkor a magyar kormánynak, különösen annak, 
aki az egyházi ügyeket vezette, catholice legbuzgóbbnak 
kellene lenni. Tisztelet a férfiaknak ; de ha a nm. minister báró 
ur lesz ebben első példa, biztos lehet, hogy mi leszünk, akik 
ezért nemes nevét elsők egekig fogjuk emelni. 

Ismerjük azonban e befolyás lehető jó eredményeit, kí-
vánjuk, esetlegesen áldásosnak valljuk azt, sőt a küzdelmek 
közt, — a kormánytól, melynek a birt jogok és gyakorolt be-
folyás fejében védő-kötelessége volt, magunkra hagyatva, 
híveink jó lelkére vagyunk szükségképen utasítva, — ehez 
fordulunk is. Ebben a nm. minister ur jó tanácsát a püspök-
ség tettleg megelőzte. 

Ha létre jön a nehéz, az u j alkotmányozó vállalat, a 
minister ur javaslata bővebben lesz teljesítve, semmint gya-
nította. S épen azért hozzuk elő e felvilágosításokat, hogy a 
nm. minister ur kath. szive velünk együtt a jó sikeren iga-
zán örvendhessen. (Folyt.) 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALASTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. K o c s i Sándor 4Ital (Érk«vy, (íalgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunator sarkán 9. sz. a. 
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TARTALOM : Registrum. — Egyházi tudósítás. 

Rcgistrum. 
(Folytatás.) 

A fölső clerust öldöklésekről és honárulásról 
incrimináló t. Kovács Albert ur még azon nagy 
P á z m á n y Péter szeplőtelen hirnevét is bolygatja, 
„a nagyh i rü jezsuita — úgymond — az országot 
századokra, — jó szex-encse, ha nem örökre döutötte 
az idegen hatalom alá." ') H á t idegen hatalom-e azon 
uralkodóház, melylyel a m a g y a r nemzet a pragma-
tica sanctiónál fogva, kétoldalú szerződésre lépett? 
kiről Horvá th Mihály is bevallja, hogy ő „a nagy 
egyházi férfiú, hő keblű hazafi, 'ellensége levén min-
den kényszerítés- s üldözésnek, egyházi beszédeiben 
hatalmas szónoklata által igyekezett tériteni." Bőt 
maga Bethlen Gábor is érdeme szerint becsülé őt. 
I g y a többi közt : 1623. november 29-éről Nagy-
szombatból kelt levelében, (melynek eredetije gróf 
Viczay hédervári levéltárában őriztetik), Pázmány 
Pétert kéri, hogy (mint közbejáró) a békesség szi-
lárd megállapítását eszközölje, hogy igy „nemzeté-
nek csöndes állajiotot, magának pedig hallhatatlan 
nevet szerezzen." Vásárhelyről 1625. jul ius 14-ről 
kelt levelében pedig, (melynek eredetije szintén a 
hédervári levéltárban van) a hamis hireket terjesz-
tők ellen panaszolkodván, „szegény nemzetünk ja-
vára kivánja, hogy Pázmány t az Isten tartsa."2) 

Ime az ul t ramontán czég alatt, mi ly fékvesztett 
kikelésekre vélik maguka t följogosítottaknak t. el-
leneink. Az által akar ják kathol ikus vallásunk 
iránti ellenséges indulatukat elpalástolni; az által 
az e g y ü g y ű v a g y czimzetes katholikusokat részökre 
megnyerni ; az által a kathol ikus egyház jogainak 
minden erélyes védelmezőjét gyanúsítani , elszige-

») Prot. 1. 1867, 26. sz. 
2) Horváth M. magy. tört. III. szak. 230, 176. ,Hazai 

Okmánytár' , 1865, II. köt. 466, 471. Codex Diplomatics 
Patrius. P. 2. 

telni, gyűlöletessé tenni, és az alsó clerust a főpap, 
sággal meghasonlásba hozni. Ama czég firmája alatt, 
mondá el t. P r á g a y Lajos maklái'-egri ref. lelkész 
u r esperesi szörnyű székfoglalóját, (magát ebben 
közbevetőleg legyen mondva egyháznagynak czi-
mezi, t. Éd es Ábrahám ref. lelkész ur pedig őt, mi-
vel előbb helyettes-esperes volt, most már tudósítá-
sában valóságos t ábornagynak nevezi.) „Protestáns 
h. h. v. egyházaink jogainak életgyökerén az ultra-
montanismusnak hazánkban is sok kathol ikus ma-
gas állású s n a g y jövedelmű (ez a főbökkenő) elv-
barátai — titkon is — nyi l tan is — ú g y m o n d — 
erőfeszitve rágódván (nem szokott az száraz cson-
tokon rágódni) azoknak megdöntésére törekesznek. 
Azért Bástával és Karaffával kezet fogva, tüzzel-
vassal, máglyával , karózással, hóhérbárddal és ke-
ékbe töréssel nem iszonyodnának — igy szóla az 

igazság és szeretet lelkétől ihletett szónok — a pro-
testantismus lelki szabadságot , testvériséget és 
egyenlőséget lobogtató fák lyá já t szentségtelen s em-
berietlen kezekkel kioltani." Mily lázitó gyanúsí tás 
és megfeledkezés arról, hogy „Gustav-Adolf, Bocs-
kay, Bethlen, Rákóczy karddal és vérrel i r ták föl a 
történetek könyvébe, hogy mi az a protestantis-
m u s ? " mond t. Révész Imre ur.3) 

T. Kovács Albert u r szent val lásunk gyűlöle-
tére tüzelő czikke folytán nem egy k i r á lyunk kor-
mányának el járását kárhoztatja, de II . József csá-
szár uralkodásáról egy szóval sem tesz emlitést. 
Pedig „II. Józsefnek tiz évi uralkodása — mond a 
legnagyobb magyar — leggyászosabb korszaka 
volt Magyarországban az alkotmányos életnek. Fi -
gyelemre méltó körülmény, hogy, midőn II . József 
tolerantiale edictumakihirdet teték,protestáns a tyánk-
fiainak nem jutot t eszökbe azt, mint nem törvényes 
uton megállapitottat visszautasítani, hanem mind-
jár t a bir tokba vételt sürgették. Eleget ellenkeztek 
a katholikusok, s a legközelebbi országgyűlésre 
akarván, a bécsi és linczi békekötéseken tovább 

3) Prot. 1. 1866, 43. 1863, 31. sz. 
35 
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terjedő edictumot halasztani, a beczikkelyezést ele-
get hangozta ták ; de protestáns hazánkfiai ezt nem 
tar tot ták szükségesnek, hanem közmegegyezéssel 
készített nyi la tkozatukban kijelenték, hogy : „az ő 
val lásuk dolga sem a vármegyéket , sem az ország-
gyűlés t nem illeti, hanem egyedül a fejedelem ke-
gyelmétől függ ." Midőn pedig, ugyanezen türelmi 
ny i l t parancs az 1790. országgyűlésen, bővebb tár-
gya lás alá vétetni czéloztatott, az evangel ikus ren-
dek ezt felelték : „Mivel már az egész dolog ő föl-
sége elébe terjesztetett, azt további megvizsgálás, 
vagy kérdés alá venni nem lehet."4) I m e : az iker-
testvériség, az alkotmányosság, és protestantismus 
közöt t ! „A pragmatica sanctió, és az 1 7 2 3 : 3. tcz-
folytán rá háromló kötelezettségnek ellenére, és 
azon szándékban, hogy magát eskü által le ne kösse, 
soha magát meg nem koronáztatta. Országgyűlése-
ket soha sem tartatott , és igy a törvényhozási ha-
ta lmat önkényleg egyedül magának tu la jdoni tá ; az 
a lko tmány főbás tyá jául tekintett nádori méltóságot 
betöltetlenül h a g y á ; ügyviteli (és iskolai) nyelvül, 
a németet határozta ; a megyéknek önkormányzatát 
önhata lmúlag fölfüggeszté ; a német kormányzási 
módot a nemzetre ráerőszakolá, és önhatalmilag 
adókat haj tatot t be, és ujonczokat állíttatott." (Ma-
gyarország sarkalatos törvényeink gróf Széchényi 
I s tván hagyományaiból 40 — 41 old.) És miért mellő-
zé hal lgatással t. ellenfelünk mindezt ? Szándékát ku-
tatni nem akarom. De annyi tény, hogy I I József 
rendelvényi uton nagyon kedvezett protestáns 
a tyánkf ia inak. Innen van, hogy Fejérvármegyében 
a boldogult nádor kedvelt birtokán, Alcsuthon, a ref. 
templom homlokzatán ezen föl irat dicsőiti II . Jó-
zsefet. 

,Hi lapides aliis properante tacentibus aevo 
Nar rabun t laudes, dive Josephe tuas.' 

Innen van, hogy Kazinczy Ferencz (tisztelet-
becsület különben i rodalmunk körü l i nagy érdemei-
nek) kérve kéré II . Józseftől a Schulinspectorságot. 
„Bár minden jóravaló ember hivatal t vál la lna! — 
u g y m o n d a — e válságos időben !" S midőn kine-
veztetett a bölcs császár, bölcs Schulinspectora — 
i r ja t. Bar tok Gábor ref. tanár ur — igy nyi la tko-
zott K a z i n c z y : „Nekem ez alkalommal oly sze-
rencse jutott , melynél kedvezőbbet soha nem óhaj-
to t tam." É s a t. tanár ur helyeselve, sőt magasz-
ta lva a II . József által fölállított vegyes iskolákat 
(melyek ellen pedig, mint a história bizonyítja, az 

ä) Pesti Hirnök 1867. 86. és 74. sz. 

összes magyar protestantismus is fölszólalt) fölem-
liti ennek folytán, hogy Kazinczy hány vármegyé-
ben alakított katholikus iskolákból vegyes tanodá-
kat."5) Igen érdekes, mert az úgynevezett ul tramon-
tánok hitbuzgóságát és nemzeti érzületét fényesen 
illustrálja — mit Kazinczy ,Pályám emlékezete' 
czimü iratában mond. „Gróf Eszterházy Káro ly 
egri püspök, — igy szól Kazinczy — mindent sze-
retett bennem, csak hivatalomat nem. Világosítást 
kivánt a legvilágosabb dolgokban is, és semmi vilá-
gosítást nem akar t érteni." Mindennek ellenére is 
Kazinczy imigy emeli ki a nagynevű főpásztort : 
„Személye, méltósága, sok érdeme, szent hazafisága, 
n a g y kora tiszteletemet k iván ták ." 

,Váljon ellene mondtak-e az ul t ramontánok 
Ferencz kormánya absolut u ra lmának? ' úgymond 
szidalmazásaiban t. Kovács Albert ur. És a föltett 
kérdésre csak hamar önmaga ezt feleli : ,Nem !'6) 
Amit az ember hirtelenkedve, és a háborgó indulat 

' ö 
hevében mond, az roszul szokott kiütni. I t t is azon 
eset fordul elő, mikép mindjár t lá tandjuk. Midőn 
néhai Ferencz k i r á lyunk az ország fővárosát 1820-
ban meglátogatá, Dessewffy József gróf a fölség fo-
gadtatásáról Kazinozy Ferencznek october 22-én 
irt levelében ezt mondja : „A magyarok viselete Bu-
dán káros volt ; mert megelégedést szinlelt. Csak 
W u r m a fejérvári püspök szólott ugy, mint az igaz-
ság, az okosság, és a fejedelemhez való bizodalom 
és híiség megkívánja ; azt mondta t. i : „reméllik a 
magyarok, hogy nem fogja őket ezután ő fölsége 
pátensek által igazgattatni ." A sok közöl tény az is, 
hogy Ferencz kormánya „a váczi káptalannal ha-
ragjának egész sú lyá t éreztette, mivel Nógrád vár-
megye (1823) közgyűlésének, a királyi biztos tör-
vénytelen eljárása ellen intézett óvástételes végzését 
levéltárába helyezte."7) 

Nec dum ira resedit. „Napjainkig értünk. — 
Hallotta-e valaki, (hallotta bizony mindaz, ki hal-
lani akarta) hogy a lefolyt 17 év alat t az ul t ramon-
tánok szót emeltek volna a nemzet védelmére?" (Hát 
miért tisztelkedtek t. protestáns atyánkfiai a boldo-
gul t dicső emlékű primásnál Budán, Komáromban 
testületileg ? miért üdvözlék a többi közt minden 
alkalommal az egri nm. érseket?) „Ellenkezőleg! 
kiált föl t. Kovács Alb. ur. Igyekeztek fölhasználni 

Prot. 1. 1865, 47. sz. 
6) Prot. 1. 1866, 30. sz. 
7) Huszonöt év Magyarország Történelméből. Ir ta Hor-

váth Mihály. 29, 10. old. 



a szegény magyar szerencsétlenségét a mennyei haza érde-
kében." (Azaz : szerinte önérdekükben.) Igen is, igyekeztek 
az úgynevezett ultramontánok fölhasználni az alkalmas per-
czet, hogy a szegény magyar nemzet szerencsétlenségét el-
hárítsák. Ennekokáért valamint már előbb, ugy 1857 ben 
is, az Andrássyak-, Apponyiak-, Battyányiak-, Dessewffyek-, 
Festet.ichek-, Károlyiak- és Széchenyiekkel csak ugy, mint 
Fröhlich Frigyes pesti nagykereskedő-, és Karczag Fe-
rencz pesti kalapgyárnokkal kezet fogva ezekkel, és Zsedé-
nyi Ede-, gr. Ráday Gedeon-, és Ghyczy Kálmánnal együtt 
aláirták az azon évi petitiót, kérve kérvén a fölségtöl az al-
kotmány helyreállítását. Az 1850-ki, Esztergomban tartott 
nm. püspöki tanácskozmány pedig, — mikép ennek jegyző-
könyve a 26-ik lapon mutatja — kérvényt intézett ő fölsé-
géhez, hogy a magyar nyelv, mely alapja nemzetiségünk-
nek, a katholikus tanodákból se zárattassék k i ; és keserűen 
elpanaszolák, hogy a Bach kormány hivatalnokai idegen 
nyelveket ültetnek annak helyébe. Szót emeltek az úgyne-
vezett ultramontánok, nemcsak az iskolák visszás rende-
zése, a magyar nyelv kiszorítása,8) a vallás- és tanalapnak 
elidegenítése ellen ; hanem mikép a t. Szilágyi Ferencz ur 
által egykor szerkesztett hivatalos Bach-kormánylap „a Ma-
gyar hirlap" (sajnálom, hogy nem idézhetem, de positive 
tudom, Pesten föl lehet keresni) tanúsítja, közbejárólag já-
rultak a trón elé azért is, hogy politikai foglyaink általában 
szabadon bocsáttassanak; úgyszintén számüzöttjeink megke-
gyelmeztëtéseért is folyamodtak. Nin. Bartakovics Béla egri 
érsek, az iskolákat szervező ismeretes ,Entwurf ' eilen nem 
csak saját egyházi hatósága részéről külön is repraesentált, 
hanem Bécsben 1856-ban hatályosan fölszólalt a magyar 
egyház ősi jogai-, szokásai- és érdekeinek megóvása és fön-
tartása mellett. Ugyanazon évben papságát, a fogadott en-
gedelmesség kötelme alatt fölhívta, hogy semmi, bármely 
részről jövő, és az iskolai ügyet érdeklő rendeletet foganatba 
ne vegyen, mig az iránt tőle utasítást nem kapott.9) Min-
dent elkövetett, hogy az egri jog-akademia meghagyassék, 
illetőleg pedig helyreállittassék. De hasztalan. Azonban 
1861-ben, az 1741: 44. tcz. értelmében, mely azon főiskolát 
örök időkre biztositá, azt előleges kormány-engedély nélkül 
helyreállitá, mely intézkedését a budai m. k. helyt, tanács 
1862-ben visszatetszéssel fogadta.10) 

Ha az úgynevezett ultramontanok mindazon szörnyű 
gonoszságot elkövették volna, melylyel t. Ballagi, Kovács 
Alb., Csuthy, Prágay és társaik igazolhatlanul terhelik, ho-
gyan írhatta volna t. Salamon Ferencz ur protestáns létére 
Deák lapjába ezt : „Nálunk, minden magyar, felekezeti kü-
lönbség nélkül elismerheti, hogy a catholicismus volt egyik 
főemeltyüje nemzetünk fönmaradásának, haladásának és 

8) Tiszteletreméltó tanitó-rendeink mindent elkővetének, hogy 
tanodáinkban előadási nyelvül a magyar megtartassák, amikor már a 
debreczeni és nagykőrösi ref. iskolákban némely t á rgyak németül ada t t ak 
elő. (P. Hirnök 1867, 123. sz.) 

9) Az akkori váczi püspök is azt te t te . — Szerk. 

'») L . P . Hirnök 1861, 253. sz. Religio 1866, II . 11. sz. Magyar-
ország és a nagy Világ 1866, 43. sz. és : ,Emlékkönyv kis Apponyi 
Bar takovics Béla egri érsek aranymiséjének emlékére 1865,' a nm. 
érsek életrajzában. 

egykori nagyságának ? Hazánk történetei megkívánják — 
úgymond — minden vallásfelekezettől, hogy ama nagy szol-
gálatokért rokonszenvvel legyen a catholicismus iránt." 
(Csakhogy ő maga is ezen rokonszenvvel ellenkezőleg, utóbb 
akép nyilatkozék,hogy ne legyen a pesti magyar királyi egye-
temnek vallási jellege, és általában olyaténféle szabad iskolák 
mellett buzog.) Egy másik szintén nem-katholikus honpol-
gár pedig a következőkben nyilvánítja hazafiúi elismerését 
a katholikus egyházi rend iránt : „A viharos és végzetes 
időszakokban oly gazdag magyar történet nem tud arról 
semmit, (de tud a mondva csinált eleget) hogy a magyar 
clerus történelmét valaha a nemzetétől elválasztotta volna. 
Mindig a nemzet élén állott tiszta önzetlen hazafiságból." 
(Tehát nem szövetkezett Bástával, Karaffával, Haynaual.11) 
„Az ösi alkotmány védelmezésében senkinél hátrább nem 
állott ; és a többiekkel együtt annak megsértése ellen pro-
testált, és soha sem akarta előjogait a nemzet kárára föntar-
tani. A legdúsabban alapított iskolákat, nagy összegeket 
fordított a nemzeti művelődés emelésére, és a föltörekvö 
magyar irodalom gyámolát találta benne. Még mindnyájunk 
emlékében él, (de bizony vannak, kik arról is megfeledkez-
tek,) mily összegeket ajándékozott az akadémiára. Az or-
szágban emellett a legtöbb humanitási intézetek is neki 
köszönhetik lételöket. (1848-ban egész dézma jövedelemét a 
haza oltárára tette; még fönmaradt úrbéri földteherkármen-
tesítési tőkéjéből is hárommillió forintot a vallásalapnak 
ajándékozott.) De nem csak Magyarország katholikusai 
tekinthetnek büszkén a clerusra, hanem a vallásfelekezetek 
is tisztelettel járulnak elébe. (A Prot, lap mindent elkövet, 
hogy ezen tiszteletnek véget vessen. Pedig vajmi sokszor 
hálálkodva registrálta a nagylelkű jótéteményeket, melyek-
ben tisztelt protestáns atyánkfiait is nem szükmarkulag ré-
szesité, culturai és humanitási czéljaik érdekében. Ha kíván-
tatnék, akár mikor kész leszek ezt be is bizonyítani.) A ma-
gyar nemzet veleszületett tolerantiáját, a katholikus egyházi 
rend sem tagadta meg soha. (Ugy van. És mégis most azt 
akarják azon jó urak elhitetni, hogy a püspökök plane sze-
mélyesen is, tüzzel-vassal pusztították a protestánsokat, az 
eperjesi vértörvényszéknél közreműködtek, protestáns fejek 
után vágytak, söt most is vágynak t. Prágay ur képzelődése 
szerint.) A magyar nemzet tehát mindig tudta méltánylani a 
magyar clerus érdemeit, mely mivel anyagi tekintetbeu tö-
kéletesen függetlenné lett, azért lételében nem függött az 
időszerinti hatalomtartók kegyeitől. (T. Ballagi ur épen meg-
fordítva ezt tanácsolja, miszerint mondjon le birtokáról, hogy 
igy aztán független legyen. Sajátszerű logical) E sorok 
irója — mond — a ref. egyházhoz tartozik ugyan, mindaz-

n ) E z t csak Kovács Albert ur gondolta ki, elvtársai pedig u tána 
mondják. Még Böszörményi László is lapja muta tványszámában azt i rá , 
hogy „az ezred-éven át fejlődött nemzet-élet legdöntőbb momentuma ez : 
hogy csaknem folytonos pár tokra oszlottsága mellett , oly párt , mely al-
kotmányellenes i rányt követett volna, nemzetünk kebelében soha nem lé-
tezett," kivéve — szerinte persze — a mostani országgyűlési többséget. 
Tehát : Bocskay-, Bethlen- és Rákóczyval nem tar tani , korántsem annyi , 
mint Bástával , Karaffával és Haynaua l tartani . H a ez állana, ugy a mar-
tiális lelkű Damjanich kivégeztetése előtt nem tér t volna az úgynevezett 
ultramontanok vallására, búcsút véve a görög nom-egyesiilt egyháztól, és 
ker. kath. módon meggyónván és áldozván. L. Magyar Újság 1867. 74. sz . 
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által nem vak, hogy vallási okokból az igazságtól a tisztelet 
adóját megtagadja."12) 

És most bizvást mi állíthatjuk fel a kérdést : „hallotta-e 
valaki, hogy t. protestáns honfitársaink, 1859-ig, mikor már 
a szabadság szelének fuvallata az egész hazát, sőt közbiro-
dalmat átjárta, hallotta-e valaki, hogy szót emeltek volna ? 
Nem! Hanem kénytelen, kelletlen ugyan, de bizony csak a 
Haynau által rájuk octroyált egyház-szervezet szerint iga-
zodtak. Es igy ha önmagukon sem segíthettek, hogyan len-
díthettek volna közös földi anyának, a hon drága ügyén ? 
„Bach és Schmerling korszaka alatt — mond t. Ballagi ur — 
mások beszéltek. (Mi sem mindig szóltunk, mert nem lehe-
tett. De hallgatásunk azon sokat mondó hallgatás volt, 
melyet már a romaiak „silentium facundum"-nak neveztek. 
Midőn pedig csak egy kis rés és alkalom nyilt is a szólásra, 
szóltunk, hangosan panaszkodtunk.) Nekünk — igy ír foly-
tatólag — a szenvedett sérelmekért sem volt szabad jajkiál-
tásunkat hallatnunk : (de) most fölemeljük szavunkat." Ám 
emelje, csak amit a ,Religio'-nak tanácsolt, előbb önmaga 
szíveskedjék követni : „Teneat mentem, sed mutet linguam." 
„Bach alatt nem panaszkodhattunk — ismétli — mert a 
szabad szó tiltva volt." Utóbb azonban meg már azt mondja : 
„ir tunk bizony akkor is, midőn Budán egy ,ad hoc' fölállí-
tott törvényszék fejünket fenyegette." '3) 

„Nagy ideje volna már, hogy derék világi katholiku-
saink gondosabb figyelmet fordítsanak az ultramontanok 
sáfárkodására, nyissák föl végre szemeiket, s a protestánsok-
hoz hasonlólag vegyék vissza kezeikből (mily ingerlés és 
proselytáskodás !) azon jogokat, melyek a népet minden is-
teni (?) és emberi (?) törvények szerint megilletik ; mert mig 
azon emberek (mily udvariasság !) eként szíthatják a vallá-
sos (vallási) fanatismus dühét, minden nemzeti törekvés ellen 
azon nép között, melynek művelését oly szánandólag elha-
nyagolták, — (a Prot, lapból iveket meg iveket tölthetek be 
az efféle szánandó elhanyagolás miatti önvádakkal, lia kell, 
akármikor kiirom,) addig Magyarország ki nem bontakoz-
hatik bajaiból, (hogyan ? hisz ő is, t. Ballagi ur is azt állít-
ják , hogy csak egy kis töredéket képez az alig ezer javadal-
mazottból álló ultramontan párt,) mert az idegen kormány 
mindig hü szövetségeseket talál bennük." (Lehet-e ezen, a 
katholikus híveket nyilt lázadásra fölhívó expectorationál mér-
gesebbet csak képzelni is ?) Hogyan tetszenék ezen uraknak, 
ha valaki közülünk a magyar protestáns autonomisták ellen, 
Kuzmányi, Húrban és Hodzsa hiveit, a 19 gyülekezetből 
csak imént is állott patentalistákat bujtogatná ? Es a minket 
incrimináló t. czikkiró a protestáns vallás kaptafájára akar ja e 
verni a catliolicismust ? Nem ugy kell-e a vallásszabadság 
minden igaz barát jának tekinteni egyházunkat, amint az 
volt, van és lesz a világ végzeteig, t. i. saját hitelvei- és 
egyház-szervezete szerint? Egyházunkat, mondám, melynek 
épen az egyik lényeges tulajdonsága, Isteutől nyert alkot-
mányának az megkülönböztető sajátsága, miszerint nálunk 
nem a tömegből megy ki s terjed a hatalom a fölsőbbségre, 
mint a protestánsoknál, mivel hogy hierarchiánk Jézustól, 
nem pedig a hivők fölhatalmazásától nyerte tekintélyét és 

12) p , Napló 1862, 244. sz. Prot . 1. 1865, 35. sz. P. Napló 1862, 30 
sz. P . Hirnök 1866, 258. sz. 

" ) Pro t lap. 1866, 1 , 32. és 33. sz. 

hatalmát, a hit, erkölcs, fegyelem és kormányzat dolgában.14) 
Egyébiránt pedig jól tudjuk, hogy milyenek azok a néppel 
közös protestáns egyházkormányzati jogok in praxi.10) Jól 
tudjuk, hogy még a tanító-testület is az autonomia sánczain 
kivül foglal el szánandó helyet. T. Gonda László ur azért 
panaszolja, „hogy a tanitók nem voltak, és nincsenek képvi-
selve az egyházban." Egy névtelen szerint „a kálvinistáknál 
szerfelett elhatalmazott a papi csalhatlanság." O—y fölhozza, 
hogy 1848-ban a protestáns tanitó-testület folyamodott a 
magyar cultusministerhez, hogy „a papi izgatással járó ön-
kény alól fölszabadittassék." T. Hoffer Endre ur vallja, hogy 
,,a tanitók és tanárok nem egyenjogúak, kizárvák az egy-
házkormányzatból." Az erdélyi ref. tanitók fájlalják, „hogy 
ki vannak rekesztve az egyház alkotmányának sánczaiból." 
T. Nagy Sándor ref. gymnasiumi tanár ur élesen kikel az 
ellen, hogy „a protestáns iskola-mesterek és tanárok rabszol-
gái a papoknak, és kirekesztvék az egyházi gyűlésből és 
autonómiából." Maga t. Kovács Albert ur is roszalja, hogy 
„Erdélyben papi kasztok szerint történik a lelkész-válasz-
tás." T. Révay Miklós ur pedig kárhoztatja a „nepotismust, 
sógorságot és komaságot, mely az esperes-választások körül 
korteskedik." 16) És mégis mindennek ellenére t. Kovács 
Albert ur katholikus híveinket izgatja, hogy a protestán-
sokhoz hasonlólag vegyék vissza jogaikat ! 

„Török, tatár, német kifáradt már nemzetünk sanyar-
gatásában, — mond t. Kovács Albert ur tehetetlen felhábo-
rodásában — csak az ultramontánok nem engesztelődtek 
semmit, midőn már a különböző nyelvű népek is kezdik 
észrevenni, hogy érdekeik egymással nem állanak ellentét-
ben." Talán a mi nemzetünk érdekei és az ő józan érdekeik ? 
mert hogy ama népiségek érdekei egymással nem állanak 
ellentétben, ezt nem most kezdik észrevenni, mert régóta 
tudják ; de hogy még most sem kezdik észrevenni, miszerint 
nem állanak ellentétben az ő józanul fölfogott érdekeik, hon-
alapító nemzetünk érdekeivel és hegonomiájával, (melyhez 
mi úgynevezett ultramontanok is szivósan ragaszkodunk) 
erről eléggé tanúskodnak kifelé gravitáló és centrifugális 
azon törokvéseik, melyek évek meg évek óta nem vesznek 
jobb irányt, sőt ellenkezőleg mindinkább a muszka caesaro-
papismus felé irányulnak. Különben, ha jól ért jük, t. Kovács 
Albert ur ama kaczérkodó szavai arról tanúskodnak, misze-
rint még azon fajokat is sokkal szivesebben tűrik, mint 
minket, ultramontan névvel jelölt katholikus magyarokat, 
kik pedig kétszeresen, mert vallásunk azon tanágazatánál 
fogva is, miszerint egyházunk látható fejéül a romai pápát 
tiszteljük — hivatott ellenségei vagyunk minden caesaro-
papismusnak és panslavismusnak. Ezt nem ártana fontolóra 
venni azon t. protestáns magyar Íróknak, kik nem is mint 
higgadtan vitatkozó ellenfelek, hanem mint méreggel s epé-
vel telt ellenségek szállnak szembe velünk. 

Ime t. olvasók ! láttuk, hogy megtámadóink mennyire 
megfeledkeznek arról, miszerint az igazság érvényrejutásá-

>4) E z e n körvonalon kivül esö dolgokra nézve azonban engodhet 
anyaszentegyházunk, és c.ngedend is világi hiveinknek befolyást alapít-
ványi, iskolai s más ilyetén ügyeiben és külviszonyaiban. 

15) Azért i r ja t. Szász Károly ur : „A protestáns egyházban, az egy-
ház és nép legalább elvileg egy." P . Napló 1867, 184. sz. 

'«) Prot . 1. 1866, 38., 37., 30., 29., 1865, 51., 1866,46. és 39. sz. 
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nak nincs szüksége szidalomra, gúnyra, gyalázásra, mert 
ennek fegyvere önmagában rejlik. Láttuk, bogy minden 
mértéket, minden illedelmet félretéve, mily ráfogásokkal 
illetnek minket és a közöttünk és közöttük fönforgó és még 
elintézésre váró interreligionarium-félék tüzetes megvitatá-
sát mellőzve, mennyire a csata-vonalon kivül foglalnak helyt, 
midőn a messze múltban kalandoznak. Láttuk, hogy mily 
combinált erőmegfeszitéssel törnek hitünk és anyaszentegy-
házunk ellen, melyeket mi együttvéve tartunk a magasság-
beli üdv intézményének. Lát tuk, hogy egyházi rendünk 
dicső őseinek tiszteletreméltó hamvait is mennyire hábor-
gatják, őket nemcsak a Básták és Karaffák czimboráiul föl-
mutatva, hanem még ugy is, mintha személyesen is hóhéros-
kodtak volna. Lát tuk, hogy a Prot. 1. t. irói, váltig el akar-
ják hitetni t. olvasó közönségükkel, mintha mi, jött-ment 
sehonnaiakképen, nem szeretnénk, soha sem is szerettük 
volna bölcsőnket és majdan sírunkat, — az ősi magyar ha-
zát — mely ápol s eltakar. Es fájdalom ! mindezt türnünk 
kel l ; de ne gyáva önmegtagadással türjük, hanem keresz-
tény erőslelküséggel, és azon mindentudóba vetett rendit-
hetetlen bizodalommal türjünk, ki hallja az ő szentegyháza, 
és a nekünk adta drága hon egyesült javáért verő szivünk-
nek minden dobbanását. E végpajzszsal vértezett mellünkről 
tompulva hullnak vissza a ránk lőtt nyilak. Soha ne inga-
dozzunk hitünkben, mely legyőzte és túlélte a Nérók és Dio-
cletiánok irtó vérengzéseit. És ha nem egyesülhetünk azok-
kal, kik velünk szemközt állnak, legalább azokat egyesitsük 
szent igazaink védelmére, kiket az együvétartozás köteléke 
minden tekintetben hozzánk füz. Ha meg nem értetünk is 
azok által, kik minket megérteni nem akarnak ; csak leg-
alább mi értsünk egyet, és értsük meg egymást, hogy egye-
sült erővel készek legyünk az Ur harczait, jól rendezett had-
sereghez hasonlólag azonegy irányban haladva, harczolni. 

Devics József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 25-én. — Csontostul-velöstől liberálisok va-

gyunk, mégis feljajdulunk : ime a hitközönyösség! Kézzel-láb-
bal a liberalismus uralkodását előmozdítottuk, s fájlalva kérd-
jük : honnan a hitközönyösség V Szájjal-tollal oda törekszünk, 
hogy mindenki liberális legyen, dicsérjük is a liberális tábort, 
mégis gyászolunk, hogy a hitközönyösség annyira megtörte 
a lelki erőket. Hogy a liberalismust kormányra emelhessük, 
ki kellett gúnyolnunk a hitbuzgóságot, el kellett fojtanunk az 
egyház iránti érdeklődést,meg kellett szakitanunk az egyház 
javáról vitt gondosságot a lelkekben, mindent, ami a vallási 
javakat,érdekeket e!ômozditja,mint gyűlöletes rajongást osto-
roznunk, a vallásos elhalást a lelkekben, mint korszerű fel-
világosodást, szükséges türelmet dicsérnünk, sőt fönt-alant 
is elhitetni iparkodtunk, hogy a liberalismusnál nincs 
erösebb támasza a trónnak, azaz: hogy az ember nem mehet 
biztosabban, mint ha sántikál, nem itél helyesebben, mint ha 
épenséggel nem itél, — s mikor a hitközönyösség utjain a 
liberális államkormányzást megalapítottuk, akkor kezdünk 
eszmélni, mi történt a világon ? 

E munkánkban hogyr czélon fölül, czélon túl is lőttünk, 
azaz, hogy az eredmény meghaladta szándékainkat, ez csak 

az emberi törekvések közös sorsa, mihelyt az egyház ellen 
kezdünk okosak lenni. 

Nem akar tuk ugyan a vallást megrontani, de mégis 
megrontottuk ; a rontást fájlaljuk ; és mivel mindenről a 
papság van hivatva gondoskodni, őrködni, könnyen esünk 
a másik kísértetbe, hogy erről is a papságot vádoljuk. Ha 
nem szól a papság, vádoljuk, miért nem szól, mikor az Isten 
arra küldte, hogy szóljon; mikor szól, vádoljuk, minek iz-
gat, mikor ő a békülékeny szeretetnek küldöttje. 

Könnyű mesterség, csakhogy feledjük, miszerint már 
30 éve a papsággal meghasonlottunk,a papság ellen törtünk. 

A papság készséggel ismeri el az ö hibáit, tévedéseit, 
mulasztásait, kész is az üdv ösvényére visszatérve, a forduló 
ponton „mea culpát" mondani ; de nem kell szem elöl elvesz-
teni, hogy mind ama hiba, tévedés, mulasztás, minden culpa 
oda ment ki, mert a liberalismus utain oly sokáig já r t , s any-
nyiban a hitközönyösség előteremtésébenő is részes lett. Amit 
a papságnak szemére lehet vetni, oda megy ki, hogy a libe-
rális eszméket későn ismerte fel, s akik vele ismertették, 
azokra hallgatni ő nem volt hajlandó. 

De ez már megvan, megvolt ; amely hibát elkövetett a 
papság, azt jóvá tenni is képes volt. 

Felkapta az egyleteket, korunk eme gondviselésszerű 
eszközét, s a democraticus feloszlásnak eme védgátját . 

Osztályokra volt szervezve a régi polgári élet ; felo-
szolván a régi osztályok, uj osztályok lépnek lielyökbe, az 
egyletek. — 

Az egyház a közszükségben ezen egyedüli eszközhez 
fordult, melylyel orvosolhatni az emberiség anyagi és szellemi 
betegségeit. 

Sehol nincs annyi egylet, mint az egyházban ; senki 
sem törekszik inkább egyleteket alakitani, mint a buzgó 
pap. — 

A társadalmi kapcsok feloszlásában a végfeloszlás 
ellen csak az egyletek nyitnak menekvést. 

Emez egyletek kath. világiak egylete, melyekben a 
pap is, csak mint egyik fia az egyháznak vesz részt, fela-
jánlván jó szándékát, tudományát, tapasztalatait, pénzerejét 
az egylet czéljaira, — az elsőséget azonban mindiga világi-
aknak engedi át. 

Egyetlen, amit a pap az ily kath. egyletek tagjainak 
szivére köt, az, hogy minden egyleti munkásságukban az egy-
let czéljaira törekedjenek ugyan, de az egyház legmagasabb 
czéljait mindig szem előtt tartsák. 

Ez a hivek spontán működése, melynek ők az uraik, s 
mindenről is ők felelnek. 

A püspökök, a papok az egyletek védnökei, tanácsadói, 
de Soha nem igazgatói ; s ha mégis pap volna az igazgató, 
err^ az egylet által és csak azért választatott, mert legtudó-
sabb, legbuzgóbb tagja az egyletnek. Az egylettagok tud-
ván, hogy az egyházat a püspök kormányozza, nem pedig 
az egylet ; tudják, hogy ők, habár számosak, mégis azon 
nagy egylet-családhoz tartoznak, mely más néven anya-
szentegyháznak hivatik, mint munkás fiai az egyháznak, az 
egyház szent czéljaira dolgozó fiak gyanánt tekintik mago-
kat. Részletes czélt szem előtt tartva, nem tévesztik el az 
egyház nagy czéljait, s hogy el ne téveszszék, a papsággal 
együtt működni kívánnak. 
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Miért volna is kath. egvlot, ha az egyház törvényeit 

szabályul el nem ismerné ? 
Az egyház papságból és hivelcböl áll ; a papság tanitó, 

a hivek tanuló egyház, — a papság kormányzó, a hivek 
kormáyzott egyház. Ezt Krisztus Jézus, az egyház alapitója, 
rendelte igy, ezen változtatni nem lehet. Aki az egyházat a 
papságtól elszakítja, mondván: hogy ő csak a papság, nem 
pedig az egyház ellen szól és törekszik, — mikint Waser, 
és Schindler teszik a bécsi alsóházban, — az gyáva rabulis-
ticával önmagát csalja és másokat, mert midőn a tanitó, a 
kormányzó egyház ellen törekszik, az egész egyház ellen 
tör, miután minden társadalom az ő kormányzási alapjaiban 
és működéseiben él. A papságtól elszakadva senki sincs az 
egyházban, qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me sper-
nit. Protestáns fogalommal a katholikus egyházat nem 
szabad mérni. A papság isteni hatalommal, Jézustól kisza-
bott módon kormányozza az egyházat ; e hatalom isteni, aki 
az ellen harczol, Isten ellen harczol ; aki a tanitó, a kor-
mányzó egyház ellen harczol, az az egyház ellen tör. Azon 
isteni hatalomra nézve, mely az egyházat kormányozza, 
mondhatni : az egyház a papságban, a papság Krisztusban, 
Krisztus Jézus az Atya Istenben van. 

Ily egyletek vallásos, egyházi egyletek, vagy legalább, 
mikint a világon elterjedt Vincze-egylet, ha anyagi szüksé-
gek enyhítésére is siet, ezt mint katholikus akar ja megtenni, 
munkálkodásán a religio jellegét hordozván. 

Uj adat ez, mennyire hivja meg az egyház az ő hi veit 
önálló munkásságra, semmiben sem idegenkedvén az ö hí-
veitől, mikint az anya az ő gyermekeitől. 

A kath. egyleteket a pápa mind megáldotta, nagyobb-
részt mindnyájokat az egyház szellemi kincseiben is része-
sítette; s valahányszor, valahol csak jó czélü egylet alakul, 
s a pápához fordul, a pápa azonnal atyai örömében meg-
áldja azt. 

Megszaporodtak az egyletek, tudhatjuk, kívánjuk is, 
hogy szaporodjanak. 

Az állami, a társadalmi együttlét kapcsai felbontattak, 
az állampolgár saját erejére van bocsátva, az egyletek azon-
nal elkerülhetlenekké lettek. 

Az öntehetlenség érzete, az önfentartás ösztöne töme-
gesiteni fogja az egyes erőket, s amit az uj államtan lerom-
bolt,egy század alatt emez egyletek fogják felépíteni. Az uj 
államtan, mint a villám, lecsapott, mindent szétrobbantott, 
az egyletek azonnal megalakultak, hogy a jövő társadalmi 
szervezetre a szétszórt elemeket megmentsék. 

Egyházi, állami, társadalmi czélokra dolgoznak az egy-
letek, mindenütt világi erőkből állanak, s a püspökség, a 
papság nemhogy gyanakodnék ellenök, nemhogy akadá-
lyozná, aöt előmozdítja mindegyiket. 

Az ö világi híveinek mutatott tisztelet, bizalom ez, s 
bizonyság arról, hogy az egyház szervezete nemcsak meg-
tűri, sőt felveszi a világi erőket, keresi, s lia lehetne száz-
szorozná. 

Nem kaszt, nem szűkkeblű, nem önző, nem elzárt te-
hát a papság, — az emberiség nyomorainak enyhítésén fára-
dozik, anélkül hogy vádolna valakit, habár ujjal mutathatna 
a nyomorok szerzőire ; s mikint az apostolok tettek, mikor 
az árvák, az özvegyek, az ügyefogyottak kérdése először me-
rült fel az egyházban, megtartván papi hivatását, papi tiszt-
kedését, a többire a hivek buzgóságát hivja meg. 

A pogány császár kormányában, a pogány állam és 
társadalom intézményeiben az egyház semmiféle támaszt, se-
gélyt nem talált, szükségképen a hívekhez kellett fordulnia : 
ma is a hitközönyös, a keresztséget levető államban mit te-
gyen az egyház ? Híveihez fordul. 

A nm. püspökök már 1848-ban kimondták a mai ál-
lami viszonyok közötti hasonlatosságot a pogány korszak 
viszonyaival, kimondták a szükséget is, hogy a hívekhez for-
duljanak. 

Mindezt megelőzték az egyletek, úgyhogy, mikint a 
szent-László-társulat esztergomi gyűlésén láttuk, az egyle-
tek utat törtek, ösvényt nyitottak, szellemet kölcsönöznek a 
felállítandó kath. rendeknek, s mikor ezek felállíttatnak, 
fogjuk látni, hogy az egyletek, mint kis testek, csemeteisko-
lái a nagy kath. rendi egyletnek, mely rendeket nemcsak 
óhajtunk, hanem a kor kikerülhetetlen követelményének, 
és ha az egyház szellemében működnek aldásosnak ismerünk 
és vallunk. 

Valamint az egyletek, ugy a kath. rendeknek is kath. 
szellemben kell müködniök, az egyház szent érdekeit az 
állam és társadalom terén, vagy is a templomon kivül meg-
örizniök, érvényesíteniük, s elömozditaniok. 

Ugyanis, nem az állam, hanem az egyház javára, nem 
az állam, hanem az egyház jogainak, igazainak, érdekeinek 
megoltalmazására, érvényesítésére lesznek a kath. rendek ; 
hogyan lehetnének másképen szervezve, ha nem az egyház 
szervezetébe beillőleg? hogyan működhetnének, ha nem az 
egyháznak már fönálló szabályai szerint '? A kath. rendek 
nem lehetnek alkotmányozó testület az egyházban Magyar-
országon, hanem a kath. hit becsületének védő, a kath egy-
ház szent czéljait segélyző testület. A kath. rendeknek beil-
lesztetni kell az egyház testébe, nem pedig felzavarni ezt. A 
kath. rendekről nem lehetünk oly fogalommal, mintha az 
egyház még nem állana, tehát mintha tabula rasa volna 
előttünk : az egyház az ö szervezetével már fönáll, hozzá 
kell alkalmazkodni. 

Nagy tisztelet volt minden kath. hivőre, midőn látta, 
hogy hazájának polgári alkotmánya, minden intézménye a 
kath. egyház jellegét hordta magán, s hogy a polgári és egy-
házi, állami és vallási élet annyira összhangzik, miszerint 
az egyházi érdekek, igazak, jogok fővédője maga a polgári 
alkotmány, az alkotmányos király és kormány volt. 

De most az alkotmányon, az államon kevés egyházit 
lát, ami még van, az a boldogabb idők maradékai, melyek 
központul szolgálhatnának ugyan, de melyekről erősen hisz-
szük, hogy sokáig érintetlenül nem maradnak. Amely törek-
vés megtörte az alkotmány kath. jellegét, az letörli róla a 
maradékokat is. 

Es mialatt az egyházat minden állami s társadalmi in-
tézményből kizárják, amennyire csak kizárhatják, azalatt 
szívósan törekednek, hogy az egyház minden életmozzanata 
fölött uralkodjanak, uraskodjanak, hogy az állani minden 
legyen mindenben. 

A theocratiának kerek ellentéte ez. Panasz volt, hogy 
a világi elem mindenből kiszorittatik: panasz lehet most,hogy 
az egyházi elem mindenből kiszorittatik. Panasz volt, hogy 
az egyházi ellem mindenbe bevitetik : panasz lehet most, 
hogy a világi elemmel teszik ezt. Szerencsétlen munka az, 
mikor a feldűlt szekeret felemelve, másik oldalra döntik 
fel. -

Egyet nem szoríthatnak ki . . . . a kath polgárt, egybe 
nem léphetnek be a papság lelkébe. 

Ki ad, ki adhat itt védelmet? nem más mint hiveink, 
— védelmet nem nekünk, pap-személyeknek, mert polgári 
jogainkkal mi is tudunk, s fogunk is élni, hanem védelmet 
a kath. ügynek az elnyomatás, a megsemmisítés ellen. 

A liberalismus megtanított az államhatalom ellen küz-
deni ; kath. híveinknek ezen iskola jó oktatás volt. A ta-
pasztalást haszonra lehet fordítani. 

Kendnek kell lenni; rend lesz, ha az állam megtart-
ván a magáét, megadja az Istennek ami isteni, tisztelvén a 
kath. lelkisméret sérthetetlen határát. 

Ime a működést, a befolyást, melyet hiveink sok egy-
házi ügyekben egyleti szövetségükben gyakoroltak. Kicsi-
nyekben megtanulták, amit nagyban keilend tenni, t. i. a 
kath. rendekben. Az egyletek buzgó tagjai a kath. rendek-
nél is legbuzgóbbak lesznek. 

E társadalmi tért el kell foglalnunk, s oly erősek, oly 
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gyengék leszünk, amily mértékben a tért igénybe veendjük. 
A „Társulati Értesítő" valóban signum temporis gyanánt 
tünt föl közöttünk. 

Mert ezen egyletek, ha mindnyájokat együtt te-
kintjük, mily ezélokra dolgoznak az egész világon, nem fog-
juk azokat pusztán helyi szükségeknek tekinteni. Helyi 
szükség szülte mindnyájokat egyenkint ; de együttvéve 
gondviseléses rendeltetésük van az állam és társadalom újjá-
szervezésére jövöbon. 

Ugyanis, mint helyi szükségek a társadalmat mentik 
az állam romboló törekvése ellen. Az állam vallástalan; hogy 
megörökíthesse magát, oda törekszik, bogy a társadalmat is 
vallástalanná tegye. Ezt jelenti az egyháztól elszakított is-
kola és házasság, nem különben a felszabadított erkölcstelen 
színház és irodalom. 

Az állam mindeddig nem jól érzi magát, mert minden 
lépten a társadalom vallásos jellegébe, a nép vallásos lelkis-
meretéb'3 ütközik, s népképviselet, népszavazat alapján állva, 
tudja, látja, hogy a népben az egyház iránti viseletére 
nézve nincs alapja, mert a nép másképen érez. 

Es ha a nép igazán választana, igazán szavazna, ugy 
amint érez, a kortesvezérek csábítása, buzdítása nélkül, az 
alkotmányok mindazon pontjai, melyek a vallásnak nem 
kedveznek, azonnal megdűlnének. 

Itt tehát az egyletek, bármily egyes szent czélt tűztek 
is ki magoknak, mindnyájok munkásságát együtt tekintve, 
a társadalmat védelmezik az államtanok rombolásai ellen 

Amit megvédelmezhetnek, az az állam és társadalom 
újjászervezésére üdvös elem, üdvös anyag lesz egykoron. 

A mai állami elméletek, rendszerek bölcselmileg téve-
sek, államilag dúlók, erkölcsileg rontók, társadalmilag egé-
szen feloszlatók, jövöjök tehát nincsen. Az egyház kárhoz-
tatta ezen államtani elméletek legfőbb pontjait, a ,syllabus' 
a kárhoztatást örökre fentar t ja ; a küzdelem tehát kiengesz-
telhetetlen az egyház és ezen államtani elméletek, irányok 
között. Hogy ezen elméletek győzzenek,az egyháznak kellene 
megdűlni, megdűlnek tehát az államtani elméletek. Addig 
élnek, mig lesz mit feldúlni, mig az-emberiség a nyomorok-
ban kifárad, az államkuruzsolók ellen nyugtalankodni fog, 
követelvén, hogy az átokteljes küzdelemnek vége legyen 
már. Az államkuruzsolók oly hosszú kísérletek, küzdelmek 
után semmi fényes sikert fel nem mutathatván, kételkedni 
fognak terveik hasznosságán, valósithatásán. Ezek a küzde-
lemben lankadni, a katholikus társadalom pedig, mely az 
egyletekben romlatlanul megmaradt, a küzdelemben erősö-
dött,még inkább buzgólkodni fog, s az államkuruzsolókat tá-
vozásra szólitandja föl. 

Igy tett a pogány állammal is az egyház. Mint egyes 
egylet élt 300 évig, küzdött, erősödött, mig a pogány állam 
hitét maga iránt elvesztve, lemondott a küzdelemről, le az 
életről is. 

Ezt nevezzük mi gondviseléses hivatásnak az egyle-
tekben, egy részről, hogy az államkuruzsolók rombolásainak 
útját állva, a társadalmi teljes feloszlást akadályozzák: más 
részről, hogy7 az egészséges társadalmi elemeket megőrizzék, 
föntartsák, együvé gyűjtsék, a beteg elemeket gyógyitsák, a 
végmegromlás ellen oltalmazzák, s mindezt, mikor az Isten 
a rehabilitatio idejét meghozza, az állam és társadalom jövő 
újjászervezésére készen tartsák. 

Az emberiség javára, a jövő állami szervezésre szük-
séges elemek megoltalmazására, egy szelid, békés átalakulás 
előkészítésére szolgálnak emez egyletek. Valóban a kor igaz 
szükségei, melyek, midőn a jelen bajt orvosolják, a jövendő 
egészséget előkészítik. 

Nem bajlódnak politikával az egyletek, társadalmi tér 
az ő működési helyük ; de nem előbb jött-e létre a ker. tár-
sadalom s azután a ker. állam ? s nem a ker. társadalom 
szülte-e a leer, államot ? 

Nem működhetik együtt az egyház az állammal, mű-
ködik az egyletekben. Nem maradhatván szövetségben a 

kormányzó világi elemmel, szövetségre lép a kormányzott 
világi elemmel, mert a világi elem közreműködése nélkül el 
nem lehet. 

A hiveknek is van kötelességük, vannak jogaik, van 
működésűk. 

Mindez az egyletek körében, ahol a papság nem fő, 
hanem csak tanácsadó, irányőrző, a működők világi hi-
veink. 

Ezen egyletek mindannyi működések az egyházi té-
ren, egyházi hivatással, és az egyház mégis nemcsak hogy 
nem akadályozza, hanem inkább létrehozza, megáldja mind-
annyiakat. 

A világi térről segélyre futó fiait anyai tárt karokkal 
fogadta, fogadja is mindig az egyház. 

Ugy fogja fogadni a kath. rendeket is. 
Csakhogy létrehozásuk sok nehézséggel jár, 5 azért 

időt igényel. 
Lehet, hogy némely jó katholikusnál feltünhetik, miért 

tehát nincsenek rendek, ha a püspökség már két éve dol-
gozik rajta ? 

Nem vagyunk hivatva, hogy mindazt elbeszéljük, ami 
már ez ügyben történt, vagy legközelebb történni fog; de 
elég lesz talán figyelmeztetni mindenkit, hogy a püspökség 
fölirata, mely két év előtt beadatott, mikint a berezeg prí-
más válaszában olvastuk, mai napig is felelet nélkül ma-
radott. 

Hol van tehát az akadály, ki ellen kell panaszt emelni ? 
A herczeg-primás válasza megmondja. 

Azt sem kell felejteni, hogy ez ügyben úgyszólván 
800 éves kapcsokat kell leszedni, s máshová illeszteni ; a 
püspökség nem veheti az egyházi és nemzeti élet ily gyöke-
res átváltoztatási ügyét oly könnyelműen, mikint a forradal-
már szokta venni, midőn egy éjen át uj alkotmányt ir elő a 
nemzetnek. A felelősség nagy, a nehézségek is szükségké-
pen nagyok. 

Harmadszor mindazon tárgyak, melyek a kath. ren-
dek ügykezelésére bizatni fognak, eddig a kormány kezében 
vannak ; a nm. minister ur beszélt a kath. rendek meghívá-
sáról, azaz a híveknek adandó befolyásról, de nem szólt 
semmit azon körröl, melyben e befolyás gyakoroltathatik, 
nem szólt azon egyházi közérdekű tárgyak kieresztéséről, 
melyekre a kath. rendeknek befolyni, vagy inkább miket 
nekik ügykezelésre átvenni kell. 

Az egyház nem ismer kötelességet jog nélkül ; hívei-
nél sem akar ja másképen ; e jogok pedig ekkoráig mind a 
kormánynál vannak. 

Hogy ha hiveink azon körben, hol kath. egyházi érde-
keinket védelmezni, érvényesíteni kell, egyházi jogokkal 
fognak bírni, akkor fogják csak az ügyet sajátuknak tekint-
hetni. A jog önérzetet kelt, önbecsülést szül, lelkismereti 
parancsot hirdet, buzgóságra gerjeszt. 

Melyek legyenek azon jogok, melyek a kath. rendek 
hűségébe letétetni fognak ? Nem a mi tisztünk előre hir-
detni ; annyit mondhatunk, hogy a 11m. püspökség minden-
ben oly bizalmas lesz, mint az atya a fia iránt, de oly nagy-
lelkű is. 

Ha egyszer az állam nem akarja az egyházi érdekeket 
biztosítani, védeni, s most, ha akarná is, nem tehetné, mert 
vallásilag közönyös ; kath. híveinknek kell azokat megoltal-
mazni; hogy tehessék, oly magas jogokkal kell felruháztat-
niok,' mint amilyekkol ekkoráig a kormány bírt. 

t Uj egyház-állami alkotás lesz ez, századokra kiható, 
lassú, mély megfontolást kíván. 

A kormány liquidál az egyházzal, az egyháznak uj 
kötést kell keresni. A házasság az egyház és a kormány kö-
zött felbomlott, a házassági hozományok elkiilönittetnek, 
elválas^tatnak. Az egyház fájdalmasan teszi, mert az elvá-
lást néni helyeselheti, és soha, soha sem fogja helyeselni, s a 
kiengesztelődést, a frigynek, habár más formában is, meg-
kötését óhajtásban megtartja. Hála az égnek, ezen elválás 
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nem történik oly rázkódások között, mint más országokban. 
Csendesen oldatnak meg a kapcsok, s másra illesztetnek. A 
püspökségnek legforróbb hazafiai óhajtása, hogy miután 
már kénytelenség, az oldozás mentől szelidebben történjék. 

Lesznek kath. rendek, s ha mi emberek nem birnók 
létrehozni, az Isten fogja feltámasztani azokat. Az egyház 
védtelen soha, sehol sem volt. 

Lesznek kath. rendek, nagy kötelességekkel, de leg-
magasabb jogokkal is felruházva, a vallásosság, az istenes-
ség, az egyház társadalmi befolyásainak föntartására, eme-
lésére, terjesztésére. 

Annyit szenved a haza, mennyit az egyház ; ma a ha-
zának legnagyobb baja, hogy az egyház szenved ; biztosit-
tassék ez, a haza is biztosítva lesz. 

Talán mindezekben eléggé kiemeltük, amit első leve-
lünkben mondtunk : lesznek kath. rendek, de más alapon, 
más irányban, más indokokból lesznek ; mily alapon ? mily 
irányban ? mily indokokból ? Ezt csak közvetve mondhatjuk 
meg, mert ez a püspöki joghatóság teendője, melyet írói mű-
ködésűnkben tisztelni tartozunk. 

És ha egyszer felállíttatnak, keresztül lesz vive ezen 
szervezet az utólsó fiókegyházig, s akkor, csak akkor fogjuk 
a nm. minister ur szavainak egész horderejét, minden félre-
értések nélkül, felfoghatni : „Egyházunk egész kiterjedésben 
birja mindazon eszközöket, melyek arra szükségesek, hogy 
megtámadás esetében állását megtarthassa; de szükség, 
hogy az eszközöket felhasználja, — hogy azon térre lépjen, 
melyen a védelem sikerrel lehetséges, és valamint az csak 
az egyháznak autonomiája által lehetséges : ugy nem von-
hatja senki kétségbe, hogy azon autonómiának mértéke az 
egyháznak szabadsága, mely a vallásos szellem kifejleszté-
sének föltétele, századunkban azon befolyástól függ, melyet 
az egyház fontosabb érdekeinek igazgatására hiveinek en-
gedett." 

Bevégzendök a nm. minister ur szándékainak üdvös 
előmozdítására, némely előfordult, vagy előfordulható kéte-
lyek, félreértések eloszlatására, az első alkalommal rögtön 
elögördült nehézségek elhárítására általunk szükségesnek 
vélt felvilágosításokat, még kettő van a minister báró ur 
levelében, melyT balul értethetik, mert a levél-szövegben köz-
beszött rövid incisum gyanánt jön elő, t. i. mily egyházi va-
gyon az, melyre a minister ur a kath. hivek befolyását ja-
vasolja? másodszor, mily iskolák azok, melyekre a kath. 
szülök semmi befolyással nincsenek ? 

Az iskolákra nézve a nm. minister ur, mint a nép-, 
mint a középiskolákat látszik érteni, midőn irja : „főleg a 
népnevelést kizárólag az egyházi rendre, azaz egy elzárt, s 
az államtól független osztályra nem bizhatja," Eiöbb pedig: 
„iskola, mely minden más-más keresztény felekezetnél (a 
zsidónál is) azon legfontosabb közös ügynek tekintetik, mely 
minden családapát egyházához köt, nálunk mint az egyhífts-
férfiak sajátja tekintetik, melyre a nevelésnél leginkább ér-
dekelt szülőknek legkisebb befolyás sem engedtetett." 

Az egyházi vagyonról pedig igy szól : „Ezek, (t. i. a 
hivek) az egyház vagyonának kezelésére semmi befolyást 
nem gyakorolhatnak." És ismét: „sem az egyházi vagyon 
ügye nem tartozik ezen tárgyak közé," melyek a hívekre 
nem bizattathatnának. 

Ha a nm. minister ur azon kath. közös vagyont érti, 
mely országos alapítványok neve alatt ismeretes, s az is-
kola- s vallásalaphoz tartoznak, egyetértünk vele, mért biz 
ezekre kath. hiveinknek, mint kezeltessenek, mint szaporit-
tassanak, jövedelmeik mint osztogattassanak, semmi befo-
lyásuk nem volt ; de a püspököknek sem volt ; a kormány 
gazdálkodott, s a gazdálkodásba, a magyar katholikusok 
vagyonának igazgatásába sokszor protestánsokat is kül-

dött. Erre nézve, hogy ez alapok a kath. hivek kezére bi-
zassanak, a püspökség a minister ö nméltóságát megelőzte, 
amint a herczegprimás válaszának kettős idézete, okmány-
nyal kézben, bizonyítja. Ha pedig azon egyházi vagyont 
érti a nm. minister ur, mely az egyházi javadalmasok, a 
püspökök, a káptalanok, a plébános igazgatása alatt van, 
erre nézve hiveinknek igen kevés, vagy semmi befolyást 
nem nyithatunk, mert ettől letilt a természeti és az egyházi 
törvény; azonfölül communismus hozatnék be az egyház-
terén ; már pedig amint a parochiák, a káptalauok, a püs-
pökségek el vannak különözve, ugy el van különözve köz-
tök a birtokjog is, ami az egyik parocliiáé, az nem a má-
siké. Az egyház a birtokjog sérthetlenségét a természeti 
törvényben tiszteli : ne lopj, ne rabolj, birtokközösséget, a 
mormonok módjára, nem hozhat be saját körében. Amint az 
egyház behozná, a világi birtokosok nem maradhatnának 
sokáig birtokjogaikban. 

Hogy pedig a plébánia hivei folyjanak be a plébániai 
birtokok és jövedelmek kormányzásába ; evvel csak a fele-
lősséget vonnók el a plébánostól, s a püspök kezében a fegy-
vert törnök össze, melylyel e plébániai birtokok épségét 
eddig megvédte. Hogyan is nyithatnánk befolyást valamely 
birtokra adományozott birtokjog nélkül ? Mikor a parochiai 
birtokra a hiveknek befolyást nyitnánk, a birtokjogot ezek 
kezelésére, haszonvételére a plébános és a község közt fel-
osztanék. Ha ezt tennők, az egyházi fegyelem a beneficiu-
mokról, s a beneficiatusokról azonnal megszűnnék. Erre 
püspökeink nem birnak hatalommal. Kényszeríttetve érez-
zük tehát magunkat a nm. minister ur állítását oda értel-
mezni, hogy biz az egyházi vagyon, ha a javadalmasokat 
értjük, az egyházi disciplina aláesik, melyről a nm. minister 
ur előre mondta, hogy abba a kath. hiveknek nem lehet be-
folyást adni. 

Nem is szükséges, mert a plébániai javak, igen kevés 
kivétellel, épen csak a plébánost tar t ják el tisztességesen ; 
sok helyütt pedig erre is elégtelenek. A plébánosok rende-
sen jó gazdák, hiveiknek is példát adnak az észszerű gaz-
dászatban. 

A káptalanok és a püspökségek javai jobban is kezel-
tethetnének ; de amit nyernénk a közszükségekre, avval 
annyi száz meg ezer családot táplálunk, boldogitunk a káp-
talani és püspökségi javakban, tehát annyival a közszüksé-
get kevesbítjük. Gondoljuk, hogy kivált püspökeink nem 
eshetnek vád alá, mintha a tisztességes háztartásból felma-
radt jövedelmeiket közczélra nem fordítanák. 

Az egyház kezébe adja a püspöknek, a káptalani ta-
goknak, a plébánosnak az egyházi birtok kormányzását; de 
halálos vétek alatt többször hirdetett, s mindig érvényes 
canonnal kötelezi, hogy ami a tisztességes tartáson fölül fön-
marad, azt belátása szerint az illető egyházi vagy közsege-
delmi czélokra fordítsa. 

Az egyház szereti a szabadságot, hogy föntarthassa az 
önbecsülést, a felelősséget, az érdempályát papjaiban. 

Ezeket tehát közössé nem tehetvén, a birtokjogot meg-
nem törhetvén, sem a természeti, sem a canoni törvényt meg-
nem sérthetvén, azon egyházi vagyon alatt, melyről a nm. 
minister ur említést tesz, egyedül a már közös javakat kell 
értenünk. Közösek az alapítványok, kath. czélokra szentel-
vék, közös, kath. hiveink befolyása alá kell tehát azokat 
tenni ; s miután a nm. minister ur fájlalja, hogy ezeket a 
katholikusok mint nem sajátukat tekintik, ebben a nemes-
lelkü férfi szavának zálogát birjuk, hogy a nm. minister ur 
lesz az első, aki ezen alapítványoknak illetékes kath. kézre 
teendő átadásával magának a kath. egyház előtt örök érde-
met, hálánkra örök kötelezettséget fog szerezni. 

Az iskolákról jövőre. (Folyt.) 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pes ten 1867. Ko e s i Sándor által (Érkiivy, Galg-óczy és Kocsi nyomdájában) Halpiac,z és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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II. Félév. 1867. 

TARTALOM : Havi szemle. — Monarchia Sicula. 

Havi szemle. 
i . 

Legyen vezérelv, legyen vezényfonal nélkül 
az egész világ, amint látszik is lenni : a kath. elme 
soha sincs, soha sem lehet anélkül, azért nem is té-
ved ez, csak ha tévedni akar. Az események tömeg-
ben törnek ránk , és ha sok elme tévedett, mikor még 
csendesebb folyamban mentek a földi ügyek : men-
nyien fognak tévedni, mikor már azon helyzetek áll-
nak be, melyekről az irás mondja : „ i t a u t i n errorem 
inducantur etiam qui electi sunt" ? Mennyi crimina-
tio, recriminatio lesz akkor, mig a közcsapás egy 
vezérelv alá hozza a tébolygó elméket ! 

A kath. elv soha nem csal, soha nem hoz átkot 
reánk ; minél nehezebb idők törnek be, annál hiveb-
ben kell ragaszkodni a kath. tanhoz. „Omnis caro 
foenum ; omnis gloria ejus quasi flos agri ; percus-
sit foenum, cecidit flos, quia spiritus Domini sufí'la-
vit in eo; vere foenum est populus ; verbum autem 
Domini manet in aeternum." ') Ami 2000 éven át jó-
n a k bizonyul t be, nem lehet az rosz ma sem. 

Az idők nehezednek, a kath . irónak hangot kell 
változtatni, jelszavat kell cserélni, de az igazságot 
soha nem szabad elárulni. 

Sz. Cypr ian az Isten szavát a b á r á n y gyapjá-
nak nevezte, melyből idő szerint kiki magának al-
kalmas ruhát szab, mely által a zordon időkben 
m egvédethessék.2) 

Az ősz múlik, az események fagyasztó telet 

' ) Is. 40, 7, 8. 
2) Non ut tractatum videar tibi misisse, quam materiam 

tractantibus praebuisse. De agno, per quem redemti et vivifi-
cati sumus, lanam ipsam et purpuram misi ; quam cum acce-
peris, tunicam tibi pro voluntate conficies, et plus ut in tua 
domestica atque in propria veste laetaberis,et ceteris quoque, 
ut conficere sibi et ipsi pro arbitrio suo possint, quod misi-
mus, exhibebis, ut vetere illa nuditate contecta, perferant 
omnes indumenta Christi, coelestis gratiae sanctificatione ve-
stiti. — Ep. ad Fortun. pag. 514. A. B. ed. Ven. 1728. 

hoznak reánk. H a a nap sugáraiban nem melenget-
het jük magunkat , cisternában rej tsük el a tüzet s 
élni fogunk amint lehet, amint az Isten engedi. 
Nyárban figyelmeztetünk a télre, télben vigasztalást 
keresünk a jövő nyá rban : ott.hogy gondosak l együnk , 
itt, hogy el ne csüggedjünk. 

, Mig a veszély csak távolban morgott, mig az 
a lakuló helyzetek redőiben elrejtve lappangott , kö-
telességet teljesítettünk, mikor e redőket kibonto-
gat tuk, mikor a távolról fenyegető morgást felfogva 
közelre hoztuk, mikor a betörő veszélyeket, a felvett 
kormányelvben, a választott törvényhozási i r ányban , 
előre megismertet tük, nehogy az elmék csalódásra 
menjenek. Nem tetszett ez sokaknak, de a kötelessé-
get fel nem adhat tuk , az a lko tmány ellemi izgatás-
sal gyanúsí tot tak, kik erről soha nem szólottunk.3) 

Szerencsétlen irók vagyunk mi, hogy az ese-
mények semmiben sem akarnak minket megczáfolni, 
pedig ez volt leghőbb óhaj tásunk. 

A veszély távolból előállt, fejeinkre szakadt , 
kath. lelkismereteink, legszentebb egyházi, vallási 
érdekeink az állami hatalomnak, az állami hatalom 
a l iberalismusnak, a liberalismus a kőmivességnek, 
a kőmivesség a hitetlenségnek van átadva, mely 
előtt nincs történeti hagyomány , nincs sérthetlen 
törvény, nincs birt jog, hanem csak tabula rasa, 
melyen egyedül az lesz olvasható, amit az állami tör-
vényhozás ir oda. Ez a szövetségnek megszakitása 
az Istennel; mely szakitás fokonkint mehet ugyan , 
megállapodhatik néha, de végre csak betör egészben, 
s megy végletig, hogy ne legyen hatalom, h a n e m h a 
az állam, s ami van, ennek legyen alávetve. Mondj-le 
tehát az egyházról , ne is szólj az egyház független-
ségéről, vagy szabadságáról, mert az állami ha ta lom 
irányában, a mai jog elmélete szerint, egyház , vagy 
egyházi hatalom nem is létezik. E g y k o r a kormá-
nyok, az a lkotmányok első támaszai voltak az egy-
háznak, egyesek, vallási vagy politikai radicalisok os-
tromolták az t : ma az alkotmányok, s ezek szerint a 

3) P. Hirnök © jegyű irója, 277 sz. dec. 4. 1866. 
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kormányok első s tö ostromlói az egyháznak ; az 
egyháza t tehát és ennek jogait védeni, hirdetni, a 
vallási függet lenséget és szabadságot az i ly állam-
kormány és a lkotmány ellen biztositani akarni , any-
ny inak tekintetik, mint a kormány, mint az alkot-
m á n y ellen szót emelni. Mikor az a lkotmányosság 
első kellékének tartat ik, hogy a kath. egyház tanai-
val ellentétben álljon, ú g y h o g y nem is a lkotmány, 
hacsak nem tagadja az egyházat , mint függet len ha-
talmat , akkor a kath. elme dilemmába ju tna , ha elfe-
lejtené, hogy az a lkotmánynak kath. országban, nem 
szükség az egyházzal ellentétbe jönni. 

Nem akasztot tuk meg u g y a n a betörő esemé-
nyeket , a püspökség, a pápa, az egyház sem akasz-
tott meg semmiféle veszélyt, semmi csapást, melyet 
reá ja mértek ; de hirdet tük az igazságot, a roszat 
jónak nem mondot tuk ; és megakadályozták-e ezen 
eseményeket azok, kik kiáltották, hogy nincs ve-
szély, s ami veszélynek látszik, az mint tú lzás? az 
hamar e l tűn ik? megmentettek-e minke t , ak ik mind-
unta lan h i t ege t t ek? A kath iró nem a veszélyek 
megkérlelésére, hanem az igazság hirdetésére kül-
detik ; nem a veszélyek kikerülése,, hanem a kath. 
tan föntar tása a mi hivatásunk. Az egyház is, nem 
a veszélyt kerülgetve, hanem szóval és szenvedve 
f u t j a földi pá lyájá t . Vádol janak bár miről, nem bán-
juk , — egyről nem vádolhatnak, arról t. i., hogy az 
egyház tanát hamisan adtuk volna elő. Sőt minden 
vád oda megy ki, hogy az egyház tanát igen hűsé-
gesen ad tuk elő. H a ez hiba, akkor az egyházat és 
az Istent vádolják. 

A csapás minket he lyünkben állva talál, bevár-
tuk , mig betört,nem mentünk elébe, hogy üdvözöl jük, 
nem ad tuk fel az elvet, hogy az események fr igyszek-
rénye előtt tánczol junk; mit segitenek a bajon, akik 
tánczoltak, ak ik most is tánczolnak? E g y porszemet 
sem szabaditot tak meg, nem is fognak megszabadí-
tani semmit sem. Törekvéseink egy és ugyanazon 
sikeretlenségben sinlődnek, csak elméink nem sin-
lődnek egyiránt , s nekünk csalódásaink nincsenek, 
a kath. elvet, az egyház tanát a köz- az egyetemes 
zavarban föntar tot tuk, megőriztük. Ok tánczoltak, 
— eljön az idő, mikor, az események által ostoroz-
tatva, vissza fognak tánczolni, s még anny i vigasz-
ta lásuk sem lesz, hogy ár ta t lanul szenvednek. 

A távoli veszélyt, hogy az egyház pőrén, véd-
telen lesz, előre hirdet tük, miér t? ut t imore mal i ,ha 
lehet, mentes pulsem us : most Európában in medio 
luporum sumus, mikint Megváltónk jósol ta , jelszót 
vá l tunk, nehogy a lelkek, ismét ha lehet, afflictione 

mali deprimantur . Muta t tunk a vészterhes felhőkre, 
mikor közeledtek, emlékeztetünk ma a tiszta égre, 
mely a felhőkön fölül vagyon, mikor már fejünk fö-
lött dörögnek, — — ha mégis meg fog történni,ami-
nek meg kellene történni. Az egyház szokása.a pokolra 
mutatni, mig a bün be nem következik, azután az 
egekre emlékeztetni,honnan az i rgalmasság vigasztal, 
biztat, erősit. Legyen a clericusok közöl nein-clerica-
lis, aki akar, — szinlelje a vi lág előtt, iiogy ő nem-cle-
ricalis; mi clencusok nem-clericalisok lenni, vagy 
magunka t annak szinlelni, nem tudjuk, kiki tudja, 
hányadán van velünk, s mi is tudjuk, kivel hogyan 
vagyunk , mert a dolgokat saját néven nevezzük. 

Nézzen szét, aki elmélkedni szeret, egész Euró-
pára, tegyen vizsgálódást egyenkint országokon, 
mi van k izárva? mi van sértegetve? mi van kigú-
nyolva? mi van a nemzetek életéből száműzve? — 
Az, ami az igaz kath. kebelelőt t a legszentebb, a leg-
magasztosabb, a ker. hi tnek igazai, jogai, becsülete. 
Pogányok teszik-e ezt E u r ó p á b a n , vagy kereszté-
n y e k ? Pogányok üldözik-e a házasság szentségét, 
az egyház isteni hatalmát, az iskolára isteni jogait, 
v a g y keresztények ? Mindez tervben már meg van 
alapitva, csak a kivitel nehézségei szülnek néhol ha-
lasztást. 

Mikor mindez már betört, nem festjük tovább a 
veszélyt, úgy is mindenkinek szemei előtt van, hanem 
bátoritásul k iá l t juk : „quoniam tu percussisti omnes 
adversantes mihi sine causa ; non timebo millia po-
puli c ircumdantis me." 

Mikor boldogságokat Ígértek, hogy lefoghassa-
nak, mikor hitegettek, hogy elcsábítsanak, ki kellett 
emelni a veszélyeket, hogy, aki észszel bir, el ne 
csábittassék, ha elcsábittatott, intés nélkül ne csábi-
tathassék el; most boldogság helyett nyomort, tisz-
telet helyett megvettetést, békelak helyett száműze-
tést aratunk, minden, amit mondtunk, a küszöbön 
ácsorog,vigyorog,— a vértanuk, a hitvallók nemes so-
raira tekintsünk, „qui lapidati sunt, secti sunt, in 
occisione gladii occisi sunt ; circuierunt in melotis, 
in pellibus caprinis, egentes, angustiati, afflicti, qui-
bus dignus non erat mundus, in soiitudinibus erran-
tes, in montibus, in speluncis. in cavernis terrae, 
Deo pro nobis aliquid melius providente."4) 

H a képesek vagyunk mindezekre, képesit pedig 
az Isten, akkor jobb időket érünk, ha nem mi, kétség-
kívül unokáink. 

A rohamot ki kell állani. Qui perseveraverit , 

4) Hebr. 11, 3 7 - 4 0 . 



293 
hic salvus erit. A roham lefolyik, jobb idők bejönnek, az el-
mék másképen fognak gondolkodni ; de e megváltozott gon-
dolkodást nem azok fogják előidézni, kik a maiban semmi, 
vagy legalább nagy veszélyt nem látva, helyeselték azt, hoz-
zája csatlakoztak, két szint játszottak. Nem Passaglia, hanem 
IX. Pius, és akik Piussal tartottak, védték meg hét éven át 
a szentszéket. — Sed adhuc in dies visio. 

Elkapattak a jó elmék, most esüggedeznek ; közel volt, 
hogy a roszat ne lássák, vagy épen hogy jónak mondják, 
most közel van, hogy a jót elfelejtsék, hogy mindent vesztve 
gondoljanak ; akkor elbizakodtak, most a sanyarúságban 
töredeznek ; akkor tévedés volt, hogy a paradicsomot oly 
biztosan várták, ne gondolják most, hogy már a pokolban 
vagyunk, unde nulla redemtio. A destitutio után jön a resti-
tutio, de ugy, és akkor, ha a destitutiot jónak soha nem 
mondjuk. A zsidók soha nem kerekedtek volna fel oly tisz-
teletre, ha azon helyzetet, melyben valának, jónak mondják 
vala. A mai világban kiáltani kell, kiáltani hangosan, türel-
metlenül, állhatatosan, szakadatlanul, hogy valamire men-
jünk : a kiáltás kellemetlen mindig, ma kellemetlen, holnap 
megszívlelik, holnap után igazságosnak fogják mondani. A 
kiáltozás tehát, nem pedig a meghunyászkodás az alkalmas 
eszköz. 

Az elmék a kath. ügyet feladták, a kormányok, a fe-
jedelmek, az országok, a ker. társadalom, a kath. egyháznak 
alapkövét, a szentszéket a gonoszság prédájául engedik. 

Egy rabbit nem lehetne házából kiverni, hogy Europa 
fel ne induljon, hogy a méltatlankodónak fejére követ ne 
dobjon ; egy zsidó fiu tévedésből megkereszteltetik, s egész 
Europa megindul ; Radamski Choje Sára zsidó leány a ke-
gyetlenkedő apától kolostorba menekül, zúg a bécsi ország-
ház, éjjel-nappal csörög a távirda, a kormányzók viraszta-
nak, a kerületi birák, a csendörök futnak, sürögnek, nyo-
moznak ; a távirat, a sok munkában megszakadt, Hye minis-
ter mondja, hogy az 1838 császári rendelet a 14 éves zsidó 
gyermekeket megengedi megkereszteltetni ; Mühlfeld felri-
kit : „hát az apa nem követelheti vissza az ö gyermekét?" 
Igen jól van, csakhogy Radamski Sára már 20 éves gyer-
mek. Mühlfeld pedig más házakban kereshetne sokkal tiata-
talabb leányokat, kik szülőiktől megszöktek, hogy biinnek 
éljenek. A kereszténység feje, a Megváltó helytartója e föl-
dön, maga az isteni jog, az isteni igazság gúnyoltatik, ostro-
moltatik, minden földi vagyonából kifosztatik, s nincs ki 
oltalmára siessen, nincs ki a világrablókat, az emberiség 
szennyeit megfékezze, megbüntesse. Daczára mindennek : 

„Non timebo millia populi circumdantis me." Eddig 
szóltunk, mily csapások várnak mi reánk, ezentúl a kath. 
Írónak föladata lesz megismertetni a veszélyeket, melyek az 
államra, a társadalomra törnek, ha a dolgok ez irányban 
mennek. Előbb kiáltani kellett : az egyházat rontjátok meg ; 
most kiáltunk : az államot dúljátok, a trónt ingatjátok, fe-
jeitekre csapást hoztok. 

Mikor az egyház üldöztetik, az emberiség ostorai fo-
natnak, mikor az egyház fosztogattatik, a csapások tömöröd-
nek az emberiség fölött oly mérvben, oly terjedelemben, 
oly fokban, amint ezen üldözés, ezen kifosztás űzetett. 

„Quoniam tu percussisti adversantes mihi sine causa." 
— Percussisti, — adversantes percussisti, — omnes adver-

santes percussisti, — sine causa adversantes omnes percus-
sisti, — percussisti. 

Symmachus pápa 518-ik évben irta I. Anastasius csá-
zsárnak : „emlékezzél császár azon fejedelmek sorsára, kik 
a kath. hitet üldözték ; mindnyájan nyomorultan vesztek 
el."5) A császár nem javult, a pápa excommunicálta öt, két 
héttel erre, a császárt villám ütötte. 

Az első, ki Jézust ellenségeinek átadta, crepuit medius, 
et effusa sunt viscera ejus. — Vae homini illi, per quem fi-
lius hominis tradetur. — Ezen ,vae' üldözi az egyház üldözőit. 

„Amely fejedelem az Isten szándékaihoz csatlakozik, 
irja Maistre, s halad, amint birj a, részt vehet ugyan az em-
beriség gyászos sorsában, érheti őt is baj ; de homlokán 
marad a szent jel, melyet minden századok fel fognak is-
merni ; s mit ártott a baj ? Illum aget, penna metuente solvi, 
fama superstes. Ellenben amely fejedelem meri megvetni 
azon világosságot, melyben született, különösen ha meri ke-
zét a romai pápára kiterjeszteni, nem kerüli ki soha a földi 
büntetést. Rövid országlás, megalázó csapások, erőszakos 
vagy gyalázatos halál, rosz hir az életben, gyászos emlék 
halála után, ez várja öt körülbelül."6") 

Az ember, amint az igaz útról letér, azonnal feledi a 
földi eseményeknek legfőbb tényezőjét, az Istent,— vagy ha 
emlékeztetik rá, Faraoval válaszol, quis est Deus, ut audiam 
illum ? Azért minden törekvése füstbe megy, marad pedig 
beszennyezett neve. A gonoszok a fejedelmeket körülveszik, 
hütelen tanácsaikkal ostromolják, hogy az igazat kezeikbe 
átadják. Vae homini illi, per quem filiua hominis tradetur. 

Theodorik, ostrogotok királya, 526-ban I. János pápát 
Ravennába csukja ; János pápa 526. május 27-én éhen, 
szomjan meghal; augustus végén maga a király vad ordi-
tások között adta ki bűnös lelkét, mint János pápának, Sy-
machu8 és Boëtius tanácsosok gyilkolója. 

I I . Constant császár 653 ban I. Márton pápát Cherson 
szigetére száműzi, a pápa 12 évig szenved, 665. sept. 16-án 
meghal ; a császár nem jön észre, három évvel éli túl a vér-
tanú pápa halálát, az Isten a bűnbánatra időt engedett, a 
császár „quis est Deus, ut audiam illum?" válaszolt; kiüt a 
lázadás, a nép halált kiált reá, a császár fut, menekszik, de 
668. jul. 15-én eléretik, saját házi szolgái által darabokra 
vágatik. 

II . Justinianus vad zsinatot tar t 692-ben, I. Sergius 
pápa elfogatására parancsot ad ; két év múlva Leo udvari 
heréitje lázadást csinál, a császárt elfogja, orrát levágatja, 
Crimiába küldi. 

Az ember minden roszbau Isten nélkül számit. 
Aistulf és Dezső lombard királyok zaklatják II . III. 

István pápáka t ; jön Pipin, jön Nagy Károly, 774-ben véget 
vet, a lombard királyságnak. 

5) Épen ezt mondta Fe r r a r i képviselő és forradalmár a turini parle-
mentben 1861 mart . 26-án: „Roma è fatale ai rè ; Roma non fù mai vista 

dall' ultimo suo rè (II. Napoléon,) voi dovete renderla meno funes ta ail ' 

a t tuale fami l ia regnante. '1 — Atti uffic. délia camera nr . 41. pag. 145- — 

Bayle is ir ta : „Mondhatni , hogy nem volt császár , aki a pá-

pákkal viszálkodott, és roszul ne j á r t volna. Ma is a leghatalmasabb feje-

delmek vitái a romai székkel, mindig sajá t gya láza t jukra végződnek. A 
példák oly u jak , hogy rá jok mutatni is fölösleges." — Dictionn. historique 
T. I. p; 602. not. 2. 

Let t res et opuscules, T. I. p. 241. 
36* 
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IV. Henrik, romai császár, üldözi VII. Gergelyt, ellen-
pápát választat, megkoronáztatja magát általa, nyomorul-
tan, trónjától saját fia által megfosztva, vasalljainak megve-
tése, népeinek átka alatt hal meg Liègeben 1106 aug. 7-én. 

V. Henrik császár üldözi a pápákat, 1122-ben concor-
datumot köt II. Calixtussal, de e tény nem menti meg, fiu 
nélkül hal meg, habár életében ez volt legforróbb vágya. 

A rőtszakálu Frigyes 20 éven át viszálkodik a pápák-
kal, négy ellenpápát oltalmaz, dicstelen hal meg a hitetlenek 
országában. 

Fia VI. Henrik viszálkodik III . Coelestin pápával, 
átok alá esik, meghal 1197. sept. 28-án gyűlölve minden-
kitől. 

A sváb Fülöp III. Incze átka alá esik, 1208-ban el-
vész, meggyilkoltatva saját udvarnokaitól. 

II. Fridrik dicsőén uralkodik, mig III. Inczével béke-
lábon áll ; később viszálkodik, erőszakoskodik, a szentszé-
ket megrabolja ; átok alá esik, országát veszti, 1250-ben, 
mint koldus hal meg. Fia Conrád 1254-ben meghal, Conrad-
din lefejeztetik, a Hohenstaufok magva megszakad, de a 
csúf név, csúf hir rajtok megmarad. 

Szép-Lajos franczia király viszálkodik VII I . Bonifácz-
czal, elveszti a coutrayi csatát; 1303-ban az agnanii me-
rényt elköveti, látni kényszerül, mint hal meg a három fia 
egymás után mag nélkül, s a trón átmegy a Valois-ágra. 

Bajor-Lajos, az üldözők hirese, elveszti I tal iát ; meg 
nem javul, 1347. oct. 11-én hirtelen meghal, látván, hogy tőle 
az egész birodalom elszakadt, s luxemburgi Károlyhoz át-
ment. Spiritus Dominisufflavit in eis; rövid uralkodás, meg-
alázó csapások, hirtelen, vagy gyalázatos halál, ezek körül-
belül az üldözők büntetése, és a rosz hir, mely őket túléli. 
— Erzsébet angol királyné gyilkol, perzsel, hogy a schismát 
megszilárdítsa; nem mult el egy század, a Tudorok ural-
kodni megszűntek, Károly vérpadon hal meg. 

II. József császár üldözte az egyházat, mily gyászos 
halállal mult ki ! s a romai birodalom nem sokára összedűlt.7) 
A spanyol király birodalmában a nap le nem szállt, üldözték 
az egyházat, a király egy franczia tábornok parancsára 
megszűnik országolni, az amerikai birtokok elszakadnak, 
az anyaországnak máig sincs békéje, nincs nyugta. A bour-
bonok Francziaországban mult századdal üldözték az egy-
házat, hizlalták a bölcsész nevet bitorló gazokat, a király 
nyaktilón vész elv a királyné, aki a kőmivesekről a pápa 
ellenében mondá : „mit törődjünk szertartásaikkal ? csak 
jót cselekedjenek," megszégyenítve, vérpadon végzi be éle-
tét ; XIV. Lajostól mai napig egy király sem nyerheti meg, 
hogy fia trónra jusson: I. Napoléon akkor bukik, mikor a 
pápát rabbá teszi; X. Károly az egyházellenes ordonnan-
ceok után űzetik el, az ország nem tud köztársaság ma-
radni, nem tudott uralkodó-házat alapitani, nem tud nyuga-
lomra jutni. A szentek ünnepén az átélt szenvedéseikre em-
lékezzünk, s az Isten kezére , mely üldözőiket e földön 
sújtotta. 

7) E r r e i r j a gróf Solaro Margari ta : „Sventura t i quei Sovrani 
che per colpevole indifféré,nza o per inganni a l t rui danno la loro fiducia 
a i ministri, che o sono ostili alla religione, o non la servono. Sventurate 
le nazioni cui tal i reggitori presiedono." L'uorno di Stato T . I. cap. 13. 
n. 16. pag. 125. ed. Torin. 1863. 

„Vindica sanguinem nostrum" kiáltják a szentek ; az 
Isten közbejön, Ítéletet tart , s remeg a föld, roskadnak a 
hatalmasok. 

Percussisti omnes adversantes mihi sine causa, ideo 
non timebo millia populi circumdantis me. Deus protector 
vitae meae. 

A hatalmasokat emiitettük, mert ezeknél a roskadás, 
magasabbról történvén, szembeötlőbb ; de nem kerüli k i 
földi büntetését egyes ember sem, ki az Isten egyháza ellen 
gúnyolódott. A történet itt is számtalan esetet jegyzett fel 
s Huguet könyvében „Châtiments des révolutionnaires" 
borzalmas példákra találunk. 

Amely országban az Isten megengedi, hogy vallásta-
lanok foglalják el a kormányt, hogy az egyházat üldözzék, 
— akár erőszakosan,akár alattomosan,akár egyes merények-
ben, akár istenellenes törvényekben, — jele annak, hogy azt 
büntetésre érleli. Elég lenne mindenkit a túlvilágon száma-
dásra hivni, de az egyház elleni bűnöknek az egyház előtt 
kell bünhődniök. Bünt követett el a nép, azért kap vallás-
talan kormányt és törvényhozókat; ily kormányt, ily tör-
vényhozókat kap, hogy további büntetésre érett legyen. 
Nem maradt fön semmi, csak ami az egyházzal szövetkezett, 
ami hozzá ragaszkodott, s addig maradt dicsőségben, mig az 
egyházzal szövetségben maradott. E szövetségtől elesni, min-
dig annyi, mint saját vesztének indulni. Nem tör be mindig 
rögtön a veszély, mert az Isten a mégtérésre időt szokott 
adni, de el nem marad soha. 

Szerencsétlen nép, melynek vezérei az egyház ellen 
kelnek fel, szerencsétlen fejedelem, aki ezen vezéreknek ke-
zébe esik. Az egyház ideig szenved, a vezérek elfuvatnak, 
az ország sokáig szenved. Spiritus Domini sufflavit in eis. 

Epen abból itéli meg a hivő lélek, hogy Európára 
nagy csapás várakozik, mert az egyház üldöztetése, intéz-
ményeinek rontása átalános. A kis olasz fejedelmek sok 
bajt okoztak a szentszéknek, elfuvattak ; Toscana Nápoly-
lyal elöl ment az üldözésben, épen e két országnak kell a 
forradalmi factiók zsarnoksága alatt leginkább nyögni. A 
német apró fejedelmek az egyházi javakon osztozkodtak, 
részben elfuvattak, akik még megvannak, sorsukról csak 
egy a vélemény. 

„Contrita sunt pariter ferrum, testa, aes, argentum, et 
aurum, igy ir a szent jós az Isten ellen emelt intézmények-
ről, et redacta quasi in favillam aestivae areae, quae rapta 
sunt vento; nullusque locus inventus est eis; lapis autem, 
qui percusserat statuam, factus est mons magnus, et imple-
vit universam terram."8) 

Reánk törnek a csapások, az irodalom, a törvényho-
zás, a beligazgatás, a kormánytanács az egyház ellen van, 
de azért „non timebo millia populi circumdantis me." A 
szentek szenvedtek, megdicsőültek, szenvedéseik megtor-
lója az Isten volt. Percussisti omnes adversantes mihi sine 
causa. —- Vivite fortes ! — fortiaque adversis opponite pe-
ctora rebus. 

8) Dan. 2,35. — Jól ir ta Hal ler : „II importe que les principes 
religieux régnent partout et dans tous les coeurs, que les souverains re-
connaissent en effet Dieu pour leurs maître . C'est en cela que les peuples 
trouvent l 'unique garantie possible, et la garant ie la plus sûre contre 

tout abus de pouvoir." — Restaurat ion de la science politique ch. 27. 
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Az Isten próbál minket, hogy javítson, minden szen-

vedés, minden zaklattatás, minden hányatás, melyet reánk 
küld, ép olyan, mint mikor az anya az ő kisdedét karjain 
szeretetből magasra emelgeti, hintázza. A gyermek fél, ret-
teg, sir is, gondolja, hogy az anyja eldobja magától, s épen 
akkor készül őt az anya erősebben, melegebb szeretettel 
öléhez szoritani. Ugy tesz velünk az Isten is. Ludit in orbe 
terrarum. Minden emberi törekvés ellene csak gyermekjá-
ték. Percussit foenum, cecidit flos, omnis gloria ejus quasi 
flos agri, quia Dominus sufflavit in eo. 

A szentek, a szenvedők ünnepéről bátran, égre emelt 
szemekkel, magas lélekkel mehetünk a szenvedéseknek, a 
küzdelmeknek elébe. Mindezt előre kellett látnunk, hirdette 
a szentszék, az Isten jogait, az egyház igazait föntartotta, a 
gonosz tettet mindenütt, mindenben kárhoztatta, mindenki 
láthat, aki látni akar, mint rontatik meg az Isten intézmé-
nye, mint szakittatik meg a kath. országok és nemzetek 
hagyománya, s mikor ez megtörtént, mint dúlatik fel az 
állam, mint vettetnek el a nyomorok magvai.9) 

Kevesen hiszik, kevesen értik, mert a számításból az 
Istent felejtik. Az Isten nem vallja a non-interventio erkölcs-
telen elvét, s habár az emberi hatalom e földön védelem 
nélkül hagyja az egyházat, az Isten nem vonja meg azt 
tőle. „Protector noster aspice Deus !" imádkozik az egyház. 
„Exsurge Domine ! et judica causam tuam ! !" 

Minden rosznak megvan a maga csalszine, hogy aján-
latosnak tűnhessék fel, minden jónak megvan a maga sa-
nyarusága, hogy elhanyagoltathassék ; Istennek szolgálni, 
legnagyobb sanyaruság. 

Evvel ijesztik a fejedelmeket, evvel hitegetik a parle-
ment.eket, evvel csititják a jámbor lelkeket, hogy czéljaikra, 
a vétkes cselekedetre bevonhassák. „In malitia sua laetifica-
verunt regem, et in mendaciis suis principes."10) Roszat cse-
lekedni soha sincs szükség, a rosz cselekedet soha hasznot 
nem hoz ; rosz pedig mindaz, ami a kath. egyház jogai és 
igazai ellen van. 

Az egyházi elvet épen akkor szükséges ismételve hir-
detni, mikor leginkább sértetik, tapostatik, szóval, tettel ta-
gadtatik, s mikor közel van, ut in errorem inducantur etiam 
«lecti. 

A két elv, a két irány végletekre megy; épen azért 
kell a kath. elvet végletekig védeni; védetik, mikor hirdet-
tetik coram irato principe, et furiosa plebe. 

Az egyház szolgái nem arra küldettek, hogy kedvese-
ket, hanem hogy igazat hirdessenek. Mikor minden tö-
rekvések a ker. hit lenyomására, a tévely felmagasztalására 
irányul, hallgatni, alkalmazkodni, annyit tesz, mint köteles-
séget sérteni, az egyházat prédára hagyni. 

9) A hires és tapaszta l t politikus, gróf Solaro Margar i ta „L'uomo 
di Stato" munká jának első kötetét e szavakkal zárja be : „O ! igen is, 
effusa est contemptio super principes ; nagy lépéssel haladunk a trónok 
és nemzetek elsiilyedésére, mert megvettetik az igazság, mely az Isten-
től van ; az Is tent sem tekint ik a népek, a fejedelmek, az országok, a 
kormányok és minden egyes ember első és igaz urának ; nem tekintik 
olyannak, aki előtt mindennek hódolni kell ; mig e sorokat irom, füle-
imbe zúgnak Isaiás szavai : transgressi sunt leges, mutavorunt j u s , dis-
sipaverunt foedus sempiternum, — bár zúgnának o szavak azoknak fü-
leibe, kik a kormányon ülnek, megijednének azon csapásokon, mikró'l a 
próféta szól." pag. 320. 

'») Ose. 8, 3. 

A szentszék szólt ; dicsőség, örök név a püspököknek 
országokként, mikor, és ahol nyiltan szólnak, a törekvéseket 
kimutatják, néven nevezik. — „Canes muti non valentes 
latrare," borzalmas Ítélete az Istennek. 

Ha a püspökök hallgatnának, az Istenen kivül, a fe-
jedelem, az ország, a nép is szemrehányást tehetne : , miért 
nem szóltatok, miért nem figyelmeztettetek ? A ti kötelesség -
tek volt szólani, minket felvilágosítani. Kik fognak minket 
felvilágosítani, ha nem a püspökök ?' 

H a szólnak, és dühös felindulás fogadja szavaikat, jele, 
hogy igazat mondtak, s hogy épen az volt a szándékban, 
ami ellen a püspökök panaszkodtak és segélyt kerestek. 
Ha a dühösség nyilt üldözéssel válaszol a püspökök felszó-
lalására, csak azt bizonyítja, hogy amit nyíltan, és rögtön 
cselekesznek a felszólalás után, ugyanazt akarták csendesen, 
és rejtve tenni a felszólalás előtt. Aki roszat akar tenni, 
soha sem szereti, ha tervein, készületein rajta kapatik, a vi-
lágnak bemondatik, s hogy ekkor dühös lesz, az igen ter-
mészetes. Archimedes is megharagudott, mikor az ö körvo-
nalai zavartattak, „noli turbare circulos meos." Ha jó szán-
dék van azoknál, kiknek rosz törek%réseiről a püspökség 
szól, a püspökök szava felvilágosító, megnyugtató szavat 
fog nyerni: mikor nyilt rombolással válaszolnak, rejtett rosz 
szándékukat bizonyitják, a püspökök felszólalásának szük-
ségességét, czélszerüségét, időszerűségét tényekkel igazolják. 

Gúnyolódhatnak ők a püspökség ellen, sérthetik az 
illemet is, az ő szavuk, mondanák ezt bár városi községek, 
elhangzik, a püspökség szava érvényben marad, s a jámbor 
elméknek szabályul fog szolgálni mindig. Ahány jámbor lé-
lek van, ahányszor eme jámbor lelkek gondolkodnak, a gú-
nyolódókra, az egyház intézményeinek rombolóira annyi-
szor kárhozatot mondanak. 

A püspökök sehol, és soha sem szólalnak fel az alkot-
mányok ellen, mert sok országban, mikint Anglia és Ma-
gyarország, a legszebb alkotmánynak a püspökök a szerzői, 
hanem az alkotmányba berakott igazságtalanság ellen. Az 
igazságtalanság, a jogtalanság, a szentnek tapodása, az örök 
igaznak nyilt vagy rejtett tagadása önmegfertőztetés, kövesse 
el ezeket bárki, bárhol, bármiben. A püspökségtől nem lehet 
megtagadni a jogot, hogy ami az Isten intézményeivel el-
lenkezik, azt igazságtalanságnak, jogtalanságnak ne vallja, 
ne hirdesse ; mi ellenkezik pedig az Isten intézményeivel, 
arról a püspökség itél. Mikor tehát az alkotmányt a jogta-
lanságok, az igazságtalanságok megfertőzései ellen védi, a 
polgári élet és az alkotmány nemességének védelmében ér-
demet szerez, hálát érdemel nem pedig követ. Védi a trónt, 
védi az országot ilyenkor, mert justitia regnorum fundamen-
tum ; és mint Martinet tapasztalt és tudós politikus irja : „az 
Isten tiz parancsolatain kivül nincs bölcsebb politika."11) 

Annál inkább kötelessége felszólalni, annál nagyobb 
érdemeket szerez magának a püspöki kar, ha akkor szólal 
fel, mikor az alkotmány készül, mikor annak pontjai tár-
gyal ta tnak; kivált lia a fejedelmi ház ősi hagyománya, a 
népnek érzelme, a nemzet hivatása azt parancsolja, hogy a 
kath. egyház jogai,intézményei sértetlenül maradjanak, cson-
kitatlanul tiszteltessenek, szentségei sértetlenül hagyassanak. 

Az alkotmánynak nem kell szükségképen egyházelle-
nesnek lenni ; a magyar alkotmány 800 évig tartott , a kath. 
egyházzallegszebb összhangzásban volt, ilyennek Costarica, 
Columbia,Peru,s az argentinei köztársaságok alkotmányai is ; 
mikor tehát a püspökség a mellett szólal fel, hogy az alkot-
mány ne legyen csontostul-velőstől katholikus-ellenes, sem-
miképen sem szólal fel az alkotmány ellen, hanem az ellen, 
amit némelyek az alkotmányba bekalapácsolnak. Ha pedig 
az egyház lerombolása nélkül valahol nem képzelhetnek al-

" ) Après des profondes méditations le génie politique trouve que 
rien n'y (de décalogue) manque pour le bon gouvernement des hommes. — 
Science sociale, livre I. ch. 5. 
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ko tmány t , szóljon a püspökség, szólnia is kell, hogy a hely-
zetet felvilágosítsa, hogy a személyeket a világnak bemutassa. 

Amely országban kath. a nép, vagy pedig aránytala-
nul tiilnyomó számban van, ott a ka th . egyház jogait tapos-
ni, a szentségeket politikai törvényhozás ut ján sértegetni, a 
kath. hit érdekeit , becsületét, tiszteletét lenyomni, annyit 
tesz, mint az országot elégedetlenné tenni, felforgatni, meg-
rontani. A nép küldöttjei a törvényhozók, a nép akarat ja a 
főszabály : ka th . országban, a kath . nép soha sem akarja , 
hogy az ő hitének érdekeit, hatását tördeljék. Mikor ez té-
tetik, minden a nép aka ra t j a ellen történik, s a képviselet 
gúnynyá változik át. A püspökség felszólal, hogy az alkot-
mány, mely kovácsoltatik, a nép szivével, lelkével össz-
hangzzék, s szilárdan állhasson. 

Meglehet, hogy az egyház-ellenes alkotmány a törvény-
hozók többségének szivvágyaival megegyez ; meglehet az is, 
hogy sokan a népből elcsábíttatva, községekkint a törvény-
hozókat az egyházellenes törvények meghozásában még meg 
is erősi t ik ,—a népet könnyen lehet tévútra vezetni, kivált ha 
egy résznek a mozgalomra szabad keze van, mig másik a 
nép felvilágosításától tömlöczczel tiltatik el, — mindez lehetsé-
ges, s nem azt bizonyítja, hogy a nép egyházellenes alkot-
mányt kíván, hanem hogy az alkotmány szerzői egyházel-
lenes népet óhaj tanak, s erre őt a törvény erejével kénysze-
ritik. A népképviselet gúnyja marad ugyanaz, a püspökök 
felszólalása is érdem a fejedelem, érdem az ország előtt, mert 
kötelesség. „Vae mihi, quia tacui," ezen lelkifurdálás soha 
egy papot se érjen. 

H a az apostolok a synedrionnali meghasonlástól féltek 
volna, ma nincs egyház. Szóltak pedig, meggyaláztat tak a 
világ előtt ; mit tettek az apostolok ? Gaudentes ibant acon-
spectu concilii, quia digni habiti sunt, pro nomine Jesu con-
tumeliam pati. 

Ha a püspökség soha nem szólt volna, semmint ami 
kedves, ami tetsző, ami a többség igaz, vagy mesterkélt vé-
leményével megegyez, az egyház nem maradt volna fön mai 
napig. Az egyház nem ar ra van küldve, hogy vezettessék, 
hanem hogy vezessen. Csak a muszka pópa előtt törvény, 
hogy soha se szóljon, mintsem amint k ivánják , soha se mond-
jon semmit, mintsem ami tetszik. 

Szólnak a püspökök ; kihez szóljanak ? 
Szólnak ahoz, ki által meghallgattatni nagyobb remé-

nyük vagyon; tehát legtöbbször szólnak a fejedelemhez. 
Alkotmányos országokban két tényezője van a tör-

vényhozásnak, a nép és a fejedelem; egyiknek ebez, másik-
nak ahoz van kedve szólani, vagy folyamodni. Kiki az ö 
igazait keresi. A ker. apologeták a császáiok előtt szónokol-
tak, habár megvolt a törvényhozó senatus is ; a pápák, a szent-
a tyák a fejedelmek lelkismeretéhez intézték szava ika t ; a 
legutolsó polgár is fordulhat a fejedelemhez, igazságért vagy 
kegyelemért . Italiában is van alkotmány, a püspökök, a 
szentatya, a királyhoz fordultak. A többségnek, épen azért 
mivel csak fogalom, nincs lelkismerete, egyes ember bir az-
zal, a püspökség oda fordul, hol lelkismeretet lát ; tehát a 
fejedelemhez. Hazánkban is volt alkotmány, volt két tör-
vényhozási factor, mégis a püspökség miudig a királyhoz 
fordult, a lkotmányt nem sértett ; mikor a szentatya Victor 
k i rá lynak irt, senkinek nem jutott eszébe az alkotmányra 
hivatkozni, miért nem irt a pápa a par lement iez? Hogy a 
fejedelem az állami ügyekben ne tegyen semmit, hanem ha 
alkotmányos uton, — ezt megért jük ; de hogy a fejedelem-
hez ne lehessen közvetlen fordulni, szivéhez egyenesen szól-
ni, az semmiféle alkotmányban sincs megirva. Ak ik ezt ki-
vánják , azok a fejedelmet a néptől elzárni, s igy mind a 
népet, mind a fejedelmet hatalmukban tartani a k a r j á k ; te-
hát korlát lan uralkodásra törnek, a fejedelemnek és a nép-
nek nem barátai. 

Legyen alkotmány, tétessék le a felelős minister ke-
zébe a korona minden politikai jogainak gyakorlata,az egyház 

szerinte alkalmazkodik ; egyet nem ejt el az egyház, s ez az : 
hogy a fejedelem, bár mily alkotmány mellett kormányozzon, 
mindig „Dei minister est, vindex in ilium, qui malum agit ," 
és hogy az egyház az egyházi jogokat a fejedelemnek ado-
mányozta, nem pedig másnak, — mert ez az ö örök tana. 

Monarchia Sicnla. 
Sanctissimi Domini Nostri Pii divina providentia 

P A P A E I X . 
Litterae apostolicae 

quibus praetensa apostolica in Sicilia legatio ac monarchia 
sic appellata, nec non iudex delegatus, eiusque tribunal mini-

stri et officiales omnes plane abrogantur ac delentur . ' ) 
Pius episcopus servus servorum Dei 

Ad perpetuam rei memóriám. 
Suprema universi dominici gregis cura Nobis licet im-

meritis in persona beatissimi Pet r i apostolorum principis ab 
ipso Christo Domino divinitus commissa omnino postulat, ut 
pro apostoliéi Nostri ministerii officio omnium totius catholici 
orbis ecclesiarum bono ac prosperitati studiosissime prospi-
ciamus, et omnia conemur, quo sanctissima nostra fides ac 
religio ubique magis in dies vigeat, efflorescat, at ecclesia-
stica disciplina servetur ac promoveatur, ac radicitus evellan-
tur zizania, quae inimicus homo superseminavit in medio tri-
tici, et omnes eliminentur corruptelae, quae animarum saluti 
et sacrarum rerum ordini vel maxime adversantur . Hinc vel 
ab ipso Nostri pontificatus exordio paternas Nostras sollici-
tudines ad Sieiliam convertimus, et apostolicas quoque No-
stras litteras, annulo piscatoris obsignatas, ac die XXVI . ja-
nuarii M D C C C L V I éditas, quarum initium (Peculiaribus) 
vulgavimus pro spirituali Siciliae utilitate, quae ab antiquis 
temporibus filia in primis dilecta Romanae Ecclesiae, arctis-
simis praecipuae pietatis, amoris, et observantiae vinculis 
huic apostolicae Sedi fuit obstricta Summo autem animi No-
stri dolore maxima novimus mala et damna, quibus Sicilia 
ipsa iamdiu misere afflictatur. Ac serio considérantes omnia 
acta, quae haec sancta Sedes pro eadem insula edidit, per-
speximus, rec. me. Clementem XI , decessorem Nostrum, me-
rito atque optimo ju re iudicasse, plurima, eaque gravissima 
Siciliae mala, abusus et corruptelas oriri ex praetensa lega-
tione, ac tribunali monarchiae, quae concessa dicuntur ab 
Urbano II . item praedecessore Nostro. Quocirca idem Cle-
mens IX, apostolico zelo incensus, decimo Kalendas Martii 
anno millesimo septingentesimo decimo quarto, suas sub 
plumbo edidit pontificias litteras incipientes (Romanus Pon-
tifex,) quibus penitus abrogavit et exstinxit praetensam apo-
stolicam legationem, et ita appellatam monarchiam, eiusque 
tribunal, gravissimas causas luculenter exponens, ob quas 
huiusmodi consilium a se omnino suscipiendum esse existima-
vit. Postmodum vero Benedictus XI I I , praedecessor pariter 
Noster, peculiaribus rerum ac temporum adiunctis, ac repe-
titis promissionibus adductus, eaque spe fretus fore, ut tribu-
nali, cum certis et immobilibus normis et regulis constituto, 
omnes de medio tollerentur abusiones, die 30 augusti anno 
1728 apostolicas sub plumbo promulgavit litteras exordien-
tes (Fideli,) quibus in Sicilia constituit ecclesiasticum causa-
rum delegatum iudicem, eiusque tribunal, cum facultatibus 
et legibus, quae nullo umquam modo immutari pos3ent. Ina-
nes vero fuere praelaudati nostri decessoris spes, nam iudex 
ille ac tribunal retinens nomen iudicis ac tribunalis monar-
chiae, se veluti antea ex praetensa apostolica legatione ori-
ginem habere perperam censuit, ac laica potestas non solum 
idem tribunal dirigendum suscepit, verum etiam ordinatio-
nes, declarationes et pragmaticas sanctiones apostolicis litte-

*) A „monarchia sicula" oly anomalia volt az egyházi jogban, hogy 
annak megszüntetését és az erről szóló okmányt az egyházi jogtan és 
történettan örömmel üdvözli ; azért adjuk a bulla szövegét, mely csak 
most tétetett közé. — Szerk. 
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ris (Fideli) adversas edidit, et insuper perrexit asserta exer-
cere iura sic dictae legationis a Clemente X I de medio subla-
tae, ac delegatus iudex magis gubernii ordinationibus, quam 
memoratae Benedicti XI I I constitution obsequi, et adhae-
rere existimavit. Itaque haec apostolica Sedes haud omisit 
saepe reclamare et instare, ut limites ab eadem constitutione 
Benedicti XI I I praescripti diligenter observarentur. Atque id 
occasione conventionis inter banc apostolicam Sedem et utri-
usque Siciliae regem anno 1818 initae, denuo fuit promis-
sum, regia etiam ordinatione édita, quae in epistolam 
regii administri die 29. április anno 1818 relata praecipiebat, 
ut omnes de medio tollerentur abusus, et limites in apostoli-
cis litteris (Fideli) statuti diligenter custodirentur. Sed repe-
tita promissa minime servata fuerunt, nec exauditae tum 
Nostrae, ac Nostrorum praedecessorum reclamationes et 
querelae, tum illae episcoporum in conventu ab ipsis anno 
1850 in dicta insula habito, etiamsi de gravissimis ageretur 
abusibus, ex quibus summa in Siciliae fideles damna, ac de-
trimenta redundabant, quae iani omnes sacrorum eiusdem in-
sulae.antistites in concilio Tridentino existentes unanimi con-
censu apud catholicum regem Ecclesiae iura reclamantes ve-
hementer deploraverant. Nos ipsi aliqua ex parte opportu-
num malis remedium adhibere curavimus, sed inutiles No-
strae fuerunt sollicitudines. Etenim legationis praetextu, ec-
clesiasticae res maiore ex parte usurpatae, ac leges de eccle-
siastica disciplina perperam conditae, et haec apostolica Se-
des impedita quominus salutarem suam erga illas ecclesias 
actionem exercere possit. Atque eo perventum est, ut in re-
bus ad ecclesiasticam disciplinam pertinentibus laica potestas 
minime pendere velit a Romano pontifice, cujus vices se agere 
iactat. Iudex vero ita apellatae monarchiae, minime servans 
limites praescriptos ab apostolicis litteris (Fideli,) civilium mi-
nistrorum ordinationibus inserviens, eas temere exsequitur, 
sibique vindicat facultates, quibus omnino caret et gravami-
nis obtentu specieque, ad se, plane neglectis canonicis san-
ctionibus, per commemoratas litteras (Fideli) enunciatis, cau-
sas avocat, et episcopos ad rationem reddendam ita cogit, ut 
ipsi raro possint, prima etiam provocatione, de causis iudi-
care, et impedi^ quominus supremi religiosarum fan.iliarum 
moderatores suam auctoritatem in subditos sibi religiosos vi-
ros exercere queant, atque etiam interiori regularium ordi-
num disciplinae sese immiscere non dubitat. Hinc factum est, 
ut in Sicilia episcoporum auctoritas, cum summo eorum iu-
rium damno et animarum salutis discrimine, fuerit depressa 
ac deiecta, ut eccleseastica disciplina enervata, et regu-
láris observantia fere destructa, et utriusque cleri inobedi-
entia adversus suos praepositos promota ac defensa,ut episcopi 
et regularium ordinum moderatores, continua illius tribuna-
lis illegitima actione ac vi pressi, haud possint impedireper-
turbationes, et quae tristia consequuntur ex nulliiate actorum, 
quae ab eodem tribunali patrautur contra statuta et prae-
scripta ab ipsis (Fideli) apostolicis litteris. Accedit etiam, 
ut superiori fere exeunte saeculo Messanae tribunal, a civili 
potestate pro suo arbitrio fuerit perperam constitutum, quin 
ullo modo a monarchiae tribunali penderet. Ex quo luctuo-
sissimo sane rerum statu tristissima illa in Siciliam variis 
temporibus redundarunt mala, quae potius lugenda quam 
commemoranda sunt, cum omnibus apprime cognita s|int et 
perspecta, praesertim posteaquam ipsae Nostrae apostolicae 
litterae per summám iniuriam contemptae et pessumdatae 
fuere. Ac nisi nota esset eximia siculorum erga banc Petr i 
cathedram, catholicae unitatis centrum, fides, pietas, obser-
vantia et obedientia, nec non episcoporum pro animarum sa-
lute sollicitude, metuendum esset periculum, ne si ita res 
progrederentur, Sicilia gravioribus etiam malis afflictaretur. 
Cum igitur ex eodem tribunali superius enunciato, quod mo-
narchiae vocant, tot in Ecclesiam, eiusque auctoritatem, iura 
ac disciplinam damna derivarint, ac derivent, et irritae fue-
rint iteratae huius apostolicae Sedis expostulationes, quo 

tribunal idem praefinitos in apostolicis (Fideli) litteris limi-
tes diligenter servaret, ac fallaces semper fuerint repetitae 
promissiones de tollendis corruptelis: iccirco Nos in tot gra-
vissimis malis, quae ecclesiam in Sicilia affligunt, ac in tot 
maximis periculis, quae eidem ecclesiae impendent, non so-
lum nullo modo counivere possumus, verum etiam pro gra-
vissimo supremi Nostri apostoliéi ministerii officio, mala ipsa 
et pericula omni cura studioque penitus amovere et elimi-
nare dehemus. Gravissimae enim culpae coram Deo Nos reos 
esse existimaremus, nisi tot mala radicitus exstirpanda cura-
remus. Quocirca succidamus ac dissipemus oportet, ut d e -
mentis XI . praedecessoris Nostri verbis utamur, arborem 
illam, ex qua pessimi orti sunt fructus, cum Romanus ponti-
fex, a Christo Domino aequi bonique assertor constitutus, 
noxia omnia destruere ac radicitus evellere teneatur. Etsi 
enim de rebus ageretur ab hac apostolica Sede ob légitimas 
causas forte umquam concessis,tamen huiusmodi concessioues 
revocandae et abolendae omnino essent,cum,rerum actempo-
rum immutatis adiunctis, experientia demonstret maxima orta 
esse etoriridamna exhisceconcessionibus,easqueomnis generis 
corruptelis et abusibus aditum aperire, et Ecclesiae,animarum-
que saluti maxime adversari. Itaquecum pro apostoliéi Nostri 
muneris debito nullo modo possimus diutius ferre, tolerare tot 
mala et corruptelas, ac permittere,ut siculae monarchiae privi-
legiorum obtentu ecclesiastici ordinis diguitas labefactata col-
labatur et concidat, peculiari vv. ff. nn. s. R. E. Cardmalium 
congregatione in consilium adhabita,ac nonnullis dilectis filiis 
Romanae curiae auditis antistitibus,motu proprio,certa scien-
tia, matura deliberatione Nostra, deque apostolicae Nostrae 
potestatis plenitudine, hisce litteris non solum suppressionem 
etabolitionempraetensae siculae ap.legationis,ac ita appellatae 
monarchiae, a Clemente XI . decessore Nostro factam confir-
mamus, verum etiam eamdem apostolicam legationem, et mo-
narchiára, quatenus opus fuerit, suprema Nostra auctoritate 
iterum supprimimus, exstinguimus, et abolemus; insuper 
saepe memoratam constitutionem (Fideli,) a Benedicto XI I I . 
praedecessore item Nostro editam, quoad iudicem delegatum 
in Sicilia, quem monarchiae iudicem vocant, eiusque tribu-
nal, una cum omnibus indultis, privilegiis et facultatibus, 
etiam in apostolicis litteris in forma BrevÍ3 expeditis, tum 
rec : me : Gregorii XVI, praedecessoris Nostri, incipientibus 
(Iamdiu ) die 3 martii anno 1846 datis, tum Nostris die 21 
Ianuarii anno 1856 editis, quarum initium (Peculiaribus,) et 
in quibuscumque aliis quovis titulo et causa a Nobis et a 
praedecessoribus Nostris quorumcumque meritorum in-
tuitu et ratione praedicto iudici delegato, eiusque tribunali 
concessis, et confirmatis, praesentium litterarum tenore pror-
sus revocamus, et officium eiusdem iudicis, ac ceterorum 
officialium, et ministrorum, dictumque tribunal, una cum 
commemorato tribunali Messanae erecto, perpetuum in mo-
dum de medio tollimus, et in omnibus omnino exstinguimus, 
cassamus et delemus. Volumus propterea et mandamus, ut 
ilia omnia veluti plane exstincta, suppressa et abolita, nec 
non respective rescissa, cassata, deleta, revocata, ac penitus 
abrogata ab omnibus haberi ac reputari debeant. 

Ceterum ad praemissa devenimus, ut pro pontificia 
Nostra sollicitudine Ecclesiae libertatem, ac Nostram, et hu-
ius s. Sedis, et episcopoium ac regularium superiorum au-
ctoritatem vindicaremus, et ecclesiasticam restitueremus 
disciplinam, ac periclitantium animarum saluti prospicere-
mus. Cum autem praecipua prorsus caritate fideles Siciliae 
populos merito prosequamur, qui avita religione ac pietate 
spectati, immobili fide et observantia Nobis et huic aposto-
licae Sedi constantissime adhaerere vehementer gloriantur, 
haud omittemus aliis Nostris apostolicis litteris eorumdem 
fidelium incommodis, ac dispendiis occurrere, concedendo 
opportunas facultates venerabilibus fratribus sacrorum in 
Sicilia antistibus, quos iidem fideles facilius et commodius 
adire poterunt. Haec volumus, statuimus, praecipimus, atque 



mandamus, decernentes has praesentes litteras, et in eis 
contenta quaecumque etiam ex eo, quod praedicti et alii qui-
libet in praemissis interesse habentes, seu habere quomodo-
libet praetendentes, cuiusque status, gradus, ordinis, praeemi-
nentiae et dignitatis etiam regiae et imperialis existant, illis 
non concenserint, nec ad ea vocati, citati, et auditi, causae-
que propter quas praesente3 emanarunt, sufficienter addu-
ctae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alia qua-
libet etiam quantamvis iuridica et privilegiata causa, colore, 
praetextu, et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam 
enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo umquam 
tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitia, 
seu intentionis Nostrae, vel interesse habendum consensus, 
alioque quolibet, etiam quantumvis magno, et substantiali, 
ac inexcogitato, et inexcogitabili, individuamque expressio-
nem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invali-
dait, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iu-
ris reduci, seu advcrsus illas aperitionis oris, restitutionis in 
integrum, aliudve quodcumque iuris, facti, vel gratiae reme-
dium intentari, vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, 
scientia, et potestatis plenitudine paribus concesso vel ema-
nate, quempiam in iudicio, vel extra illud, uti, seu se iuvare 
ullo modo posse ; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, 
validas et efficaces existere et fore, ac quibuscumque iuris, 
seu facti defectibus, qui adversus illas a saeculari potissimum 
potestate, seu praedicta abolita, et exstincta legatione, sicula 
monarchia, tribunali, iudice delegato, illorumve ministris 
quibuslibet, ad effectum impediendi, seu retardandi earum 
exsecutionem quovis modo, seu ex quavis causa opponi, seu 
obiici possent, minime refragantibus, suos plenarios et in-
tegros effectus sortiri et obtinere : easque propterea omnibus, 
et singulis per eamdem saecularem potestatem, sive per 
eamdem abolitam, et exstinctam, legationem, ac tribunal, 
eorumque ministros quoscumque quomodolibet allatis, seu 
afferendis impedimentis, penitus , et omnino reiectis, ac 
nequaquam attentis ab illis, ad quos spectat, et pro tem-
pore quandocumque spectabit, inviolabiliter, et inconcusse 
observari : sicque et non aliter in praemissis per quos-
cumque iudices ordinarios, et delegatos, etiam causarum 
palatii apostoliéi auditores, et eiusdem sanctae Romanae 
Ecclesiae Cardinales, etiam de latere legatos, et praefa-
tae Sedis nuncios, aliosque quoslibet quacumque praeeminen-
tia, et potestate fungentes, et functuros, sublata eis, et eo-
í'um cuilibet quavis aliter iudicandi, et interpretandi facul-
tate, et auctoritate iudicari, et difiniri debere, ac irritum, et 
inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scien-
ter vel ignoranter contigerit attentari. 

Non obstantibus praemissis, et quatenus opus sit, Nostra 
et cancellariae apostolicae regula, de iure quaesito non tol-
endo, aliisque apostolicis, ac in un.iversalibus, provincialibus-
que, et synodalibus conciliis edit's generalibus vel speciali-
bus constitutionibus et ordinationibus, nec non quibusvis, 
etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmi-
tate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, ac praescri-
ptionibus, quantumvis longissimis, et immemorabilibus ; pri-
vilegiis quoque, indultis, et litteris apostolicis, quibuscumque 
regnis, provinciis, ac personis, etiam imperiali, regia, aliaque 
qualibet mundana, seu etiam ecclesiastica dignitate fulgenti-
bus, seu alia specifica et individua mentione dignis a Sede 
praedicta ex quacumque causa, etiam per viam contractus, et 
remunerationis, sub quibuscumque verborum tenoribus et 
formis, ac cum quibusvis etiam clerogatoriarum derogatoriis, 
aliisque efficacioribus, efficacissimis, et insolitis clausulis, ir-
ritantibusque, et aliis decretis, etiam motu, scientia et pote-
statis plenitudine paribus, ac consistorialiter, seu alias quo-

modolibet in genere, vel in specie in contrarium praemisso-
rum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, et quantis-
cumque vicibus approbatis, confirmatis, et innovatis, etiam 
continentibus, quod excommunicari non possint per litteras 
apostolicas non facientes plenam et expressam, ac de verbo 
ad verbum de privilegiis et indultis huiusmodi mentionem. 
Quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti 
derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, spe-
cifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non 
autem per clausulas generates idem importantes mentio, seu 
quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita 
forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de 
verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tra-
dita, observata, exprimerentur, et insererentur : praesentibus 
pro plene, et sufficienter expressis, et insertis habentes, illis 
alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum 
hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, et de-
rogatum esse volumus, ceterisque contrariis quibuscumque. 

Cum autem eaedem praesentes litterae in Sicilia ne-
queant hisce praesertim temporibus tuto publicari, ut hacte-
nus experientia compertum est, ac Nobis per légitimas pro-
bationes satis superque constat, prout harum serie declara-
mus, et verendum sit, ne praetextu reprobatae legis de regio 
placito earumdem litterarum exsequutio impediatur ; volumus 
illas, seu earum exempla, ut ad omnium notitiam deveniant, 
ad valvas Ecclesiae Lateranensis, ac basilicae principis 
apostolorum, nec non cancellariae apostolicae, curiaeque ge-
neralis in monte Citatorio, ac in acie Campi Florae de Urbe, 
ut moris est, affigi et publicari, sicque publicatas et affixas, 
post duos menses a die earum publicationis, et affixionis com-
putandos, plenarium habere effectum, omnesque, et singulos, 
quos illae concernunt, perinde arctare et afficere, ac si uni-
cuique eorum nominatim, et personaliter intimatae fuissent; 
utque ipsarum litterarum transumptis, seu exemplis, etiam 
impessis manu alicuius notarii publici subscripts, et sigillo 
personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem 
prorsus fides tam in iudicio, quam extra illucl ubique adhi-
beatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur, si forent ex-
hibitae, vel ostensae. 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam No-
strarum exstinctionis, suppressionis, abolitionis, rescissionis, 
cassationis, deletionis, revocationis, abrogations, mandati, 
interdictionis, declarations et voluntatis infringere, vel ie 
ausu temcrario contraire. Si quis autem hoc attentare prae-
sumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Pe-
tri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. 

Datum Romae apud s. Petrum, anno incarnationis do-
minicae millesimo octingentesimo sexagesimoquarto, V. Ka-
lendas Februarii. 

Pontificatus Nostri anno decimoctavo. 
M. Card. Mattéi pro datarius. — N. Card. Paracciani Clarelli. 

Visa de Curia D. Bruti. 
Loco -}- Plumbi I. Cugnonius. 

Jubemus has Nostras apostolicas litteras publicari die 
X. octobris an. MDCCCLXVII . 

PIUS PP. IX. 
De mandato SS-mi in Christo Patris et Dni Nri Dni 

divina Providentia Pii PP. IX., anno a nativitate Domini 
MDCCCLXVII, indict. X., die vero X. octobris, pontificatus 
ejusdem SSmi Dni Nri. ann. XXII . praesentes litterae apo-
stolicae affixae et publicatae fuerunt ad valvas basilicarum 
s. Joannis Lateranensis, et principis apostolorum, cancella-
riae apostolicae, ac magnae curiae Innocentianae, atque in 
acie Campi Florae, et in aliis locis et consuetis Urbis per me 
Aloisium Seraf ini ap. curs . Philippus Ossani magist. curs. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pes ten 1867. K o e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájábao) Halpiacz és aldnnasor sarkán 9. sz. a. 
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TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
Vegyesek. 

Havi szemle. 
n . 

A bécsi alsóház oly képet muta t fel, melyhez 
hasonlót csak a franczia conventban és az olasz ka-
marákban lá t tunk időnként. ,Siècle' szótárából válo-

gat ta tnak ki a szavak, a belga minister B a r a s F r è r e 

nyomain lépdelnek, s ami a conventben mondatott 

egykoron, az hangzik vissza a rögtönzött épület 

téglafalai között Bécsben, s fáradságot sem vesznek 

magoknak, hogy az avas szólamokat uj, német, bécsi 

a lakba öntsék át. A liberálisok már az eredeti élezek 

dús erét sem tar t ják méltónak felkeresni, győzel-
mükről oly erősen biztosak. 

Az ingerlékenység, kivált, mely a karzatról 
lezúgva, a törvényhozókat is elragadja, oly fokra há-
gott, mely a nemzetek törvényhozó termeiben nem 
szokott helyt foglalni. U g y látszik, hogy a bécsi al-
sóház némely szónokainál a lex nem többé ordinatio 
rationis, hanem praeceptum pravae passionis. 

A bécsi törvényhozás néhány nap alatt annyi t 
haladott az általa megválasztott i rányban, mennyit 
ha öt éven át halad, külföldi elvrokonaitól még min-
dig dicséretet aratna. 

A komoly elme megzavarodik, a kath. sziv el-
szomorodik, a hazafi elkomorodik eme jeleneteken, 
melyekkel a bécsi alsóházban találkozik. A bécsi al-
sóházi törvényhozók spektakeleket akarnak, ezek 
után kapkodnak, nyúj t ják is dúsan a világnak ; a 
páholyok tapsolhatnak, de a komoly lelkek szomor-
kodnak. 

Eme férfiak gondolhatják, hogy a birodalom 
nyuga t i felének nyugalmat , áldást hoznak ez uton, 
vagy az egész birodalom kapcsait közelebbre szoritva, 
bent a megelégedést, kivül a birodalom tekintélyét, 
s hatalmi állását fogják biztositani .Ha a birodalmat 
csak a kath. egyház árán lehet a liberalismusban 
szervezni, akkor azt ez uton épenséggel sem lehet 
szervezni; pedig épen ezen az uton törekednek előre. 

A szabad gondolkozás mai korszakában mind-
azonáltal minden komoly elme, — legyen csak va-
laki igazán osztrák hazafi, aki a határon k ivül re 
nem kacsingat, hanem a nyugot i birodalmi rész ha-
tárain belül az uralkodó ház alatt élni s halni 
akar , — ama jelenetek fölött önállólag, elfogulás 
né lkül gondolkozhatik s Ítélhet. 

Annál inkább, mert ami a bécsi alsóházban 
megszavaztatik, az még nem törvény, s lehet, hogy 
ily szövegben, mint itt megszavaztatott, nem is lesz 
törvény. Felőle tehát és a szavazók fölött szabadon 
szólhat bár ki, sőt ellene is. A törvényhozás tagjait , 
bizonyos körben belül, nem üldözheti a codex, de az 
irodalom előtt ők nem vizmentesek. 

A távol nézőnek, mint mi, az egyházi viszonyok, 
s az idevágó események elméleti mérlegelőjének 
szélesebb szabadsága van fölöttök s eredményeik-
ről nyilatkozni. Nem akarunk czáfolatokba eresz-
kedni, hanem csak az eredményeket mérlegelni, 
előre kiszámitgatni. Czáfolgatni ma már fölösleges, 
untató dolog; tájékozza magát tehát mindenki, aki 
gondolkodni szeret. 

Mint magyar , mint kathol ikus fájdalommal te-
lik el az ember miattok. 

Mint magyarnak , a kölcsönös két független, de 
elválaszthatlan résznek sorsát szivén kell hordoznia, 
— mint vallásos embernek, az egyházi érdekek tisz-
teletét vagy megvettetését latra kell vetni. 

A birodalomnak a kivülről rámért csapások 
után belül kell nyugalomra , s tartóssággal biztató 
belállapotokra ju tn i . Solferino, Sadova megrenditette, 
de egy törvényhozási, szervezési Sadova, belső kap-
csaiban felszakitja a birodalmat. Ez tehát nemcsak a 
magyarnak, de különösen a kathol ikusnak szivén 
fekszik, mikint megy Bécsben a szervezés. A szeren-
csétlen törvényhozó sokkal nagyobb csapás, mint a 
szerencsétlen fővezér. A fővezért pótolhatja a tör-
vényhozó, de a törvényhozó hibáit nem ütheti helyre 
a fővezér. 

A politikai viszály a birodalom két fele közt el 
van intézve, erről már Bécsben sokat vitázni, v a g y 
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rajta változtatni nem fognak, — csak a vallási ügy 
kelthet ott viszályt, mely miatt a birodalom nyugati 
része nyugalomra ne jöhessen. A viszály megoszlást, 
a megoszlás elégedetlenséget hoz, az elégedetlenség 
a birodalom gyengesége. Ez szerény tudomásunk. 

A mult években onnan eredményeztették a bi-
rodalom gyengeségét, hogy a népek érzelmeivel, vá-
gyaival meg nem egyezett a kormány állása, iránya, 
s a közigazgatás módja; szóval: a kormány és a nép 
közötti különállás, melyet másként ellentétnek le-
hetne mondani. Erről mi nem akarunk Ítélni. 

A bécsi alsóház kereken a kath. egyházzal elle-
nes állásba tette magát, s ez i rányban késziti a tör-
vényeket. E s miért épen legelői a vallási ügyeket? 
Csak azért, mert a parlementezésben csak tegnap szü-
letett csecsemők, kik játszani sem tudnak, anélkül, 
hogy a játékszert el ne rontanák, s életök legna-
gyobb része vad sikoltozás. 

Lehet, hogy ezeken a felsőház változtat, de ha-
csak egészen el nem veti, az alsóház által megsza-
vazott törvényeken lényeges változást nem tehet. 

Lehet, hogy a császár alá nem irja, lehet, hogy 
u j ministeri javaslatba átöntve u j tárgyalás, u j szava-
zás alá küldi le azokat. 

Mi lesz? azt nem t u d h a t j u k ; de mi történt ed-
dig, arról Ítéletet mondhatunk, a lehető eredmények 
után kuta tha tunk . 

E r r e nézve pedig, legyünk bár a népképviselet 
legbuzgóbb pártolói, az alkotmányosságnak utólsó 
izig barátai, lehetetlen elhinnünk, hogy azon törvé-
nyek , melyeket az alsóház megszavaz, a nép érzüle-
tében, meggyőződésében kedvező alapra találjanak. 
Már a felindulás is, mely az alsóházi törvényhozó-
kat elragadta, a legügyetlenebb, a legroszabb tanács-
adó. Mit mondjunk a nyomásra, mely az utczáról tör 
be a törvényhozókra? Ezen törvényeket erőszakkal 
fog kelleni a népre parancsolni. 

Az austriai nép jó katholikus, e megszavazott 
törvények pedig a kath. hitnek tanaival, jogaival, 
érdekeivel, igazaival, szellemével merőben, és annyira 
ellenkeznek, hogy még ama szónokok is, kik mellet-
tök leghevesebben, vagy esetleg ügyesen eltalált gú-
nyorral felszólaltak, nem tagadják, hogy e megsza-
vazott törvények a kath. egyház tanába ütköznek, 
s nem gondolnak vele, hogy azok az egyházzal igy 
összeütköznek. 

Mondják ugyan, hogy ők a religiot tisztelik,de 
az egyházzal nem gondolnak ; hol van kath. nép, 
mely másféle religiót vallott volna mintsem a kath. 

egyház? Némelyik mondja: nem az egyház,hanem 
az ultramontanismus ellen van mind ez. De mikor a 
pápa, a püspökök egytől egyig, a papok, a hivek 
legjelesebbjei egy értelemben vannak, hol van ezeken 
kivül az egyház, melyet tiszteljenek ? Az egyház 
nem olyan, mint azt némelyek szeretnék, vagy épen 
képzelik, hanem amint concret á l l : ugy fogadja, ugy 
tiszteli őt a hivő nép is. Az ily törvényhozók, kik 
az egyházat saját fogalmaikban képzelik, az egyház 
és igy a hivő néppel is ellentétben állanak. A kép-
zelt egyházat tisztelhetik, a valóságost sértegetik, 
s that ist the question. 

Mit is tud ama nép a polgári házasságról, mely 
nem is képzelheti, hogy templomon kivül és pap 
nélkül házasságra lehessen lépni ? Mit is tud ama 
nép az egyháztól független iskoláról, amely az isko-
lát mindig a templom mellett, a paplak tövében 
lá t ta? Mit tud ama nép az önálló tudományról, mely 
nem tud mást, mintsem amit a plébánostól tanul t? 
Mit tud ama nép a független néptanitóról, mely 
plébánosában első tanítóját tiszteli? 

E nép hite, meggyőződése, érzülete, vágya te-
hát kereken fog ellenkezni a bécsi alsóházi többség-
nek eddig nyilvánított nézeteivel, óhajtásaival. Ha 
tehát a népképviselet jogilag érvényes, itt tűnik ki 
leginkább, hogy sokszor és sokban bölcselmileg 
mégis fictio. csalódás, mert a kath. nép, milyen a 
német, a sláv, az illír, nem kívánhat ily törvényeket, 
melyek eddigi hitével, vágyaival ellentétben állanak. 

Ha a bécsi alsóház csak a bécsi alsóházi több-
ségnek, vagy a bécsi községtanács számára hozna 
törvényeket, vagy pedig azon 30-nak mondott köz-
ségtanácsos polgárnak, kik a concordatum ellen kér-
vényt nyúj to t tak be a házhoz, talán e törvények a 
kérvényezők érzületével megegyeznének, s ők e tör-
vények alatt jól éreznék magokat. 

De mi e 30 községtanács az 500 községtanács-
hoz? Csak y i 0 - e d rész. Mi e 30 községtanácsnak, 
legkedvezőbb arányban 30,000 számitható tagjai a 
18 millió katholikuslioz ? É s miképen választat-
nak a községtanácsok tagjai, kiki tudhat ja ; hogyan 
készítetnek az ily községi aláírások, kérvényezések, 
azt is ismerjük, kivált ha tudatik, hogy az ember 
ily községtanácsi aláírások, kérvényezések által az 
igen magasra emelt urnák különös kedvezéseit meg-
nyeri ; erre csak egy szempillantás kell, s csudálni 
fogjuk a polgármestert, ki ily kérvényt be nem 
n y ú j t ; nem képviselnek ezen aláírások mást, mint 
aláíróikat; és mikor a nép a plébánossal a templom-
ban összegyülekszik, csak ekkor látjuk, mit jelent a 
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községtanács kérvényezése az ellen, ami a templomban tör-
ténik, amit a nép a plébános ajkairól szivébe fogad. A rendi 
rendszer alatt még megértettük, hogy egy nemesnek feje 
10,000 nem-nemes fej helyett gondolkozott; de hogy e de-
mocraticus világban egy képviselő 10,000 polgár helyett 
gondolkozzék,azt nem ért jük. Szólhat a törvényhozási terem-
ben 10,000 ember helyett egy Schindler, egy Mühlfeld, egy 
Waser, kik közöl alig 300-an küldették őt oda; de a tízezer-
nek elméjét és szivét meg nem akadályozhatja, hogy azon 
elme ne gondolkozzék, hogy azon sziv ne érezzen, mikor va-
lamely törvényt meghoz neki a képviselő. Ezen alapulnak, 
ebből meritenek jogot maguknak a mi észrevételeink is. E 
törvények, mikint előre látjuk, nem találnak megfelelő ér-
zelmet a népben, hanem azért javasoltatnak ama urak által, 
hogy a népben megfelelő érzelmet költsenek fel. Val-
lási tekintetben ezen képviselők igen elütnek a néptől, de 
törvényt akarnak,hogy a nép is kényszeríttessék olyan lenni 
vallásilag, mint ők, s ne legyen köztök a most meglevő elté-
rés. A népnek tehát a törvény és az ő vallásos hite, s e hit-
nek tanai, egyházának szokásai és szelleme között kell vá-
lasztania, melyikből engedjen ? 

Ez nyomás, hogy ne mondjuk, erőszak gyanánt lesz a 
nép érzületére. Minden törvény úgyis kényszerítő erővel bir. 
E törvényeket a szónokvezérek ajánlják, nem mintha a nép 
ezt óhajtaná, hanem, hogy a törvény csináljon magának meg-
felelő népet. 

Hogy ez sikerüljön valaha, kivált a tót, a német kath. 
népnél,— szabad kétségbe vonni. Ha nem sikerül,hogy a meg-
hozott törvény a nép érzelmeit megváltoztassa, lesz eilentét 
a nép vallásos hite és a törvény között, egyiknek a kettő 
közöl meg kell szűnni. 

Hogy a nép vallásos hite megszűnjék, ezt a leghevesebb, 
a leggúnyorosabb szónokok is alig hiszik, annál kevésbbé, 
mert az egyház, melynek tanaival e törvények merőben ösz-
szeütköznek, az ő tanait fel nem adhatja, hallgatással el nem 
temetheti. Megváltozhatnak némelyek a nép közöl kisebb 
nagyobb számmal, de a nép zöme marad amint van. 

Lesz tehát ellentét, nyomás,elégedetlenség, szakadatlan 
panasz, viszálkodás, zavar, izgatás, nyugtalanság, kémkedés 
a paplakban, a püspökudvarban, a szószék alatt, a gyónás 
mellett, tout comme chez les italiens.Szabadjon kétkedni, hogy 
ily rendezés igazán rendezés legyen. Különös, — a nép érzel-
meire hivatkoznak a képviselők, mikor a törvényt megsza-
vazzák, s mikor a nép érzelme tettleg másnak bizonyul be, 
semmint a képviselők feltételezték, akkor a törvényre hivat-
koznak, hogy a nép érzelmei változzanak meg. Ez sokszor 
a törvényhozások szárazmalmi kereke. A nép az anya, a tör-
vény a leány ; mikor a leány megszületik, a leánynak kell 
szülni az anyát, t. i. a nép érzelmeit. Ily leány, ha született, 
csak hamis anyától születhetett, s az anyai házba kívülről 
dobatott be. 

Mi lesz ez más, ha nem a birodalom benső gyengesége ? 
Es csak a vallás ügyéit zavarva, lehetett e viszályt, emez 
elégede!lenséget, a birodalomban e gyengeséget előidézni 
. . . . előidéztetendik. Néhány éve folyik az izgatás a lapok-
ban és időnkint a legijedelmesebb szin alatt a concordatum 
ellen, mely az egyházi, a vallásos békét fedezi, képviseli. 

Austriának nem szűntek meg külső bajai, nem szűn-

tek meg ellenségei. Ezek oly Austriát óhajtanak, melyben a 
benső elégedetlenség dúl, apasztja, fogyasztja, bénítja a szel-
lemi, az anyagi erőket. Austriának külső ellenségei csak örül-
hetnek a bécsi alsóházi többségnek, úgyhogy, ha ezen ellen-
ségek magok vezetnék az alsóházi ügyeket, nem vezethet-
nék jobban. 

Aminek Austria ellenségei örülnek, azon Austria pol-
gára, legyen német, legyen magyar, legyen szláv, csak szo-
morkodhatik. Kiveszett a királyi, ki a polgári érzet azon 
szivből, mely nem szomorkodik, amin Austria elleuségei ör-
vendeznek. 

I. Rudolf, az uralkodó ház dicső alapitója, kormánybot 
helyett, keresztre esküdött; Austria ellenségei óhajtják, 
hogy e kereszt összetöressék. II. Ferdinand, az uralkodó ház 
második alapitója, legválságosabb perczekben a feszület előtt 
imádkozva hallotta: ,Ferdinande non te deseram'; akarnák 
Austria ellenségei, hogy Austria e kereszttől elforduljon, 
azoknak karjaiba vesse magát, akiknek szivök mélyjein alig 
van írva : ,non te deseram.' A püspökség, a kath. papság a 
birodalomban, bármily kis szellemi erőnek kiáltsák is ezt a 
liberálisok, a trón legerősebb polgári, fö di támasza ; akar-
nák, hogy e kis erő is szűnjék meg erő lenni; ha már nem 
akar a liberálisoknak szolgáló erő lenni. Az uralkodó ház 
múltja, hagyománya, jelenje, jövője a kath. hithez van köt-
ve, a kath. érdekekkel van összecsatolva, innen merítette 
erejét, innen kölcsönözte megtörhetlen szívósságát, ennek 
köszöni hirtelen, csudálatos, gondviseléses megujulását, meg-
erősödését, a dicsőségben rögtöni, váratlan emelkedését: 
akarnák, hogy mindeme kapcsok ne legyenek többé, s az 
életerő forrása ezután ne az ősi hagyományokban, melyek 
századokon át éltettek, hanem in cisternis dissipatis, quae 
non valent continere feiicitatis aquas, kerestessék. Ez a li-
berális és a zsidó lapok ömlengéseinek az értelme mai nap, 
t. i. Austriát az ő ősi hivatásától, létalapjától elvonni, s a li-
beralismusra, mely maga ingovány, lefektetni. 

A bécsi alsóházi főszónokok ily hangot pengetnek, e 
térre nyomják az államszervezési irányokat. De lana capri-
na, extra rhombum vagantes, mint például Schindler, Mühl-
feld mesékről regélnek, a szenvedélyeket fújdogálják, a gyü-
levész karzatnak beszélnek inkább, semmint a komoly tár-
gyalások után sóvárgó világnak. Pseudo-concilium ez inkább, 
melyben Dioscorusnak embereinél van a főszerep. Elég szo-
morú, hogy ez igy történik, szomoruabb még, hogy dicsőnek 
tartatik, mintha csak most lelte volna fel Austria az ő igazi 
alapját, valóságos és biztosító nyugpontját. 

Felkavarása ez az ügyeknek, melyek már néraikép 
rendre kezdtek jönni, ugy gondoljuk, nem pedig rendezése. 
Az ellentét a nép érzelmei és a megszavazott törvény között,, 
ha jósolni szabad, csak akkor fog kitűnni, mikor e törvé-
nyeket gyakorlatba kell átvinni. A komoly figye ő, a törvé-
nyek lélektani alapját vévén tájékozási pontul, előre mond-
hatja, hogy az austriai kath. nép bizony más érzelemmel van, 
semmint amilyent a megszavazott törvények feltételezné-
nek, s azért is a foganatosításban igen nagy nehézségekre 
fognak akadni. Ha az austriai nép között legalább nyolcz 
millió volna oly érzelemmel, mint Müh feid, mint Schindler, 
talán volna alapjok e törvényeknek; de ha diogenesi lámpá-
val vizsgálják a sziveket, egy m.lliót nem szednek össze, 
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mely ezen főszónokokkal egyiránt érezzen. Mily viszályok, 
mily erőszakoskodások fognak történni, mikor e törvé-
nyeket a gyakorlatban kell foganatosítani, a jó Isten tudja. 
Hat zsandár minden plébános mellé őrszemül, liogy mit be-
szél, ki jön hozzá, mi történik a plébános házában, sőt a gyó-
nószékben ? Italiát épen igy szervezték, s szervezik már hét 
éven át. 

A magyar polgár tehát, épen mint magyar, az ő ma-
gyar hazai szempontjából vizsgálva a bécsi alsóház irányait 
a vallásiakban, elszomorodik, elkomorodik. Mert mit is ke-
res Magyarország a dualisticus birodalmi rendszer szerint a 
birodalom nyugoti felében? Védelmet, támaszt, erős kart . 
Ahol a viszály, az elégedetlenség előre látható, ott nine® 
annyi védelem, nincs annyi támasz, mennyit a magyar ko-
rona jogosan várhat. Minél nyugodtabb, minél boldogabb az 
egyik fél, annál erösebb a másik fél, miután a kettőnek 
együtt kell élni. 

Az egyház nem engedhet, nem fog engedni az ő jogai-
ból, mert épen oly jogok támadtatnak meg ő nála az alsó-
házi többség által, melyekről öngyilkolás nélkül le nem 
mondhat. Fog tehát szenvedni ; az egyház szenvedése min-
dig az országok gyengeségét szülte. Annyit várhatni, hogy 
a püspökség a neki és ellene készitett viszonyok között le-
hető legszelidebb viseletet fog tanúsítani, de a viszonyokba 
letett nehézségeket semmiféle viselet által nem fogja eltávo-
lithatni. 

Mi történik azután ? lesz küzdelem, lesz száz meg száz 
minden lépten összeütköző törekvés az állami és az egyházi 
hatalom között. Ez a benső erőknek a megbénulása. A con-
cordatum tűrhetően rendezte az ügyeket, küzdelem, jelen-
tékeny összeütközés sehol sem történt 12 év alatt, jele tehát, 
hogy jó volt : a concordatum elvetése a sok összeütközések) 
küzdelmek felhívása, — azaz benső gyengeség. Mint igaz 
magyar tehát nem örülhet azoknak, miket a bécsi alsóház 
tett . A birodalmakat nem ily uton szokták erősiteni, megala-
pítani. 

Mint kath. magyar még inkább elszomorodik azokon, 
melyek Bécsben történnek. 

Nekünk magyaroknak is megvannak a mi vallási ne-
héz kérdéseink. Ha Bécsben az egyház ellen rendezik a val-
lási ügyeket, itt is megérezzük a lökést, s a katholikusok 
helyzete itt is sulyosodik. A magyar államszekér sem jár 
sima uton, de ha a bécsi tüskén-bokron hajtat, a magyar ál-
lamnak szekere is felzökkenhet. Egy vizén megy a két hajó, 
ha az egyikre rá törnek a habok, a másiknak is nehezítik, 
zavar ják egyenes útját . Ha Bécsben ugy akarják végezni 
azon ügyeket, melyek a vallásos lelkismeretet érintik, hogy 
minden tárgyalás nélkül csak a deszkát ránt ják ki alólok, s 
összoroskadnak ; itt is nehéz lesz a tárgyalást a higgadtság 
medrében megtartani. 

E viszonyossági kapocsból eredő indokokon kivül ; 

egyenesen az ügymenet szomorithat minket. 
Mit szándékozik tenni a császári kormány, nem tud-

juk ; annyit tapasztaltunk, hogy midőn az előbbi magas 
kormányok a concordatum elleni izgatásokat mindig csilla, 
pitották, erejökből kivetkőztették, magasabb ponton állván, 
távolabbra láttak, mint némely zsidó ujságiró, s igy minden 
vallásellenes mozgalmat ártalmatlanná tettek : most a lapok 

öt-hathónapos irogatásaiból azt látjuk, hogy a császári kor-
mánynak vagy nincs ereje, vagy nincs szándéka többé ez 
iránynyal megküzdeni, azért ment a lapokban vitt izgatás a 
püspöki hatalom, és az államegyházi szövetség ellen. A tör-
ténet fel fogja jegyezni, hogy a concordatum ellen a titkos 
törekvés mindig megvolt, akik nem akartak kath. Austriát 
és jól rendezett egyház-állami viszonyokat; de nyílt térre 
csak mult év óta lépett ki e törekvés, s nyáron át látszólag 
!gen félelmes alakot öltött. Ha egyszer a liberális roham ki-
tört , nincs Neptunus, mely neki „Quos egot" kiáltson; s ha a 
kormányférfi oly gyenge volt, hogy a keletkező rohamot fel 
nem tartóztathatta,gyengébb lesző a már erősen duló, és má-
sokat romba döntő rohamot barlangjába visszanyomni. Az 
egyházon kezdődik a feloldás, de nem az egyházon vég-
ződik az. 

A czél volt : hogy az egyház ne ismertessék el mint 
független szellemi hatalom. 

Ily törekvések oly országokban is veszélyesek mindig, 
ahol a nép a boldogságtól megrészegedik, mint Francziaor-
szágban a mult században, mint Italiában az utólsó évek-
ben ; hát még mily veszélyes lehet, ahol Solferino és Sadova 
volt ? Ily törekvések az először kitűzött czélon túl ott is ki-
csapongnak, hol egy század óta minden a hagyományos, nyu-
godt, ösi szokásban ment. 

Lehet, hogy sem a kormány, sem az alsóház nem veszi 
észre, hova jutottak ma már Bécsben az ügyek ; hanem a 
komoly figyelő látja, hogy már a kitűzött első czélon túl 
van minden, mert már nem a concordatum forog kérdésben, 
hanem a kath. egy ház,s nem az egyháznak kissé vagy inkább 
kedvező állása, hanem a religio átalában. A szónokok 
ugyanis nem a concordatumról, hanem az egyházról, a kath. 
religioról, a vallásosságról szólnak átalában, s nem is mon-
danak mást mint : zsarnokság, babona, ultrámontanismus, 
rajongás, papi uralkodás ; ez bábeli zavar, mely mikor a 
törvényhozást elfogta, csak babéit hozhat az léire. A néger 
csak néger gyermeket szokott szülni. 

Ha panasz volt a concordatum ellen, segittessék a ba-
jon ; ha a concordatum egészben, sőt fogalomban nem tetszik, 
nem szükséges, hogy az egyház jogi állásának egyenesen 
hadat izenjenek. E jogi állás pedig az, ami tagadtatik. Az 
egyház, mint szellemi hatalom, melynek a hivek engedel-
meskednek, tagadtatik e szónokok által. Szónoklataik ér-
telme végeredményben ide megy ki : nem kell egyház az 
államban, nem kell az iskolában, nem kell a házasságban, 
religiot, erkölcsöt majd teremtünk mi magunknak. 

Itt sem lehet még a megállapodás. Ez forradalmi lejtő, 
melytől nehéz a mai világban tartózkodni, de ha egyszer 
beleléptek, majdnem lehetetlen azon többé megállapodni. 
Egy titokszerü hatalom löki az embert e lejtőn lefelé, hogy 
az első ballépést második, ezt harmadik ballépéssel támo-
gassa, — és igy tovább, s mikor megállapodni akar a lejtőn, 
csak .annyit nyer, hogy kis küzdés után mélyebbre zu-
hanjon le. 

A kath. egyház jogi állásának kitagadása oda ragad, 
hogy azt az állam hatalma alá hajtsuk. Az első lépés már 
véghetlen viszálynak magvait hordja méhében, többet hord 
a második lépés. „Das ist kein Friede, das ist der ewige 
Krieg," mondá helyesen egy jeles alsóházi tag Bécsben. 
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Es valóban a bécsiek rövid idő múlva sokat, sokat 
haladtak. 

Még májusban a birodalmi tanács a trónbeszédre adott 
válaszában csak azon tárgyak alkotmányos elintézéséről be-
szélt, melyek a concordatumban intéztetnek el, mondván : 
„Elutasithatlan szükségül kell megjelelnünk az alkotmá-
nyos törvényhozás utján a concordatumnak azon viszonyla-
tokban leendő revisióját, melyek az állami törvényhozás kö-
réhez tartoznak. Tiszteljük mi az egyház függetlenségét, 
s távol legyen tőlünk, hogy azon csorbát ejteni akar junk." ' ) 

Quomodo mutatum est aurum már mai nap, hogy már 
nem azon viszonylatokról legyen a szó, melyekben a concor-
datum áll szerintök az államkörébe tartozó dolgokban, ha-
nem a concordatumról egészben, vagyis az egyház jogi ál-
lásáról, függetlenségéről? „Gerade an den Leib gehen," Mühl-
feld szava mindent megfejt. 

Mondhatnák, hogy mindezt a püspökök fölirata okozta. 
Miért ? Vagy azt mondta ez, amit az alsóházi többség, tehát 
az uralkodó párt akart , vagy pedig olyat tulajdonított ennek, 
amit e párt soha nem akart . Ha az első, akkor a püspökök 
nyilatkozata nem változtatott a dolgon semmit, hanemcsak 
a tervről a takarót vette le ; ha a második eset, akkor ezen 
párt csupa daczból tenné azt, amit tesz, s személyes felindu-
lásában a birodalom békéjét vetné koczkára. Ennél nagyobb 
kárhoztatás nem érhetné a törvényhozás uralkodó részét. 
J a j az országnak, melynek törvényhozói személyes daczból, 
felindulásból határoznak, amit különben nem valának hatá-
rozandók. Az ország ügyeiben nem szoktak igy eljárni, és 
ha igy járnak el, áldásra bizony magot nem vetnek. 

Legjobb czáfolat leendett a püspökök feliratára, ha a 
bécsi alsóház az ő nyugalmában megmaradva, az általa meg-
szavazott törvények által bizonyitja be,hogy ő a kath.religiora 
nézve nem jár azon az uton, mely ellen a püspökség szavát 
felemelte. A püspökséget tettel kellett czáfolni a törvényho-
zóknak, nem pedig tettel a püspökség panaszát igazolni. Ez 
annyit jelent : mivel előre felismertél, nincs tehát okunk 
többé takaródzani. 

Az alsóház épen azt teszi, és pedig túlzott mértékben, 
ami ellen a püspökség az ő tekintélyes szavát a trón zsámo-
lyánál felemelte, hol a megvetett igazság, szóval a birodalom 
érdekeinek, nyugalmának, a népek boldogságának legerő-
sebb menedékét látta, tisztelte. 

A ,D. Alig. Z." f. é. augustusban egy tudósitást hozott 
Bécsből, mely a püspökök szavát igazolva, igy hangzik : 
„Austriának betegsége a concordatum, és a nemzetiségi vil-
longás. Először is a concordatummal kell végezni, úgyhogy 
a romai curiának ne igen maradjon egyebe puszta árnyék-
nál.Beust erőszakos harczok nélkül fog tudni rést löniaconcor-
datumon. Austria szabadelvű pártja sem akarja befolyásától 
és jelentőségétől megfosztani az egyházat ; de követeli, hogy 
az egyház ne képezzen államot az államban, s hogy alávesse 
magát az ország törvényeinek. Többet mi Austriában egy-
előre nem követelünk ; csak azt akar juk, hogy a concordatu-
mon rés üttessék, a többi azután mind magától jön."2) 

Jól látott-e eme tudósító a pártok függönyei megé, 

!) P . Napló 127. sz. 2, jun : 1867. — Monde 157. sz. 12. jun. 1867. 
2) P. Napló 183. sz. 9. au g. 1867. 

nem tudjuk ; de most mi látjuk, hogy ő lényegben nem csa-
lódott. Ily jósló tudósításokat a komoly elme fel szokott je-
gyezni, ut valeat, quantum valere potest, és sokszor multum 
valet. A romai curia ne legyen több puszta árnyéknál, — 
tehát schisma ; az egyház ne legyen állam az államban, ha-
nem alávetve az ország törvényeinek, — tehát nemzeti egy-
ház ; ez csak rés, a többi mind magától megjön, s j a j akkor, 
ha a püspökök felszólalnak. 

Mi e többi ? Aki a történelmet ismeri, az előtt nem 
kell erről beszélni. 

Erőszakos harczok nélkül mennek a dolgok ekkoráig, 
de félünk, nehogy ép azokban végződjenek. 

Hasztalan a szónokok menekvése, hogy ez nem a reli-
gio, hanem csak az egyház ellen vau ; a religio pedig nem 
egyház. Mily religioja van Schindler és Mühlfeld uraknak, 
nem tudjuk, de alig fogja azt tölök az igaz katholikus ma-
gának óhajtani ; a katholikus előtt nincs religio egyház nél-
kül, nincs egyház papság nélkül, nincs papság a romai curia 
nélkül. Ha a romai curia csak puszta árnyék, a papság is 
árnyék, az egyház is árnyék, a religio is puszta árnyék, 
melynek fogalma nihilismus, melynek cultusa végleg solida-
rismus, melynek papsága Garibaldi által Genfben kikiáltott 
papság. II . Józsefet is avval hitegették a legisták, mily ha-
talmas uralkodó lesz ő, ha a romai curiát árnyékra szoritja ; 
mily bölcsen láttak ama legisták, erről a történet nyújtott 
értelmezést. 

Megy az ember a lejtőn lefelé, megy akaratlanul. Az 
első lépés hatalmában volt, a többi nincs mindig hatalmában. 

A püspökség politikailag, vallásilag megerősödött Aus-
triát ohajtott, mikor a fenséges trón előtt felszólalt. 

Alkalmatlannak találtatott e felszólalás. Mi tudunk a 
jobbágyi hódolat tiszteletével meghajolni e legmagasabb 
nyilatkozat előtt, kötelességünket is ismerjük ez i ránt ; de 
az alsóházi szónoklatok és már megszavazott törvényeken 
kath. keblünkben fogant fájdalmunk még inkább élesedik 
azon örvendezésen, melylyel fogadtatott a legmagasabb szó 
azon lapok által, melyeket a vallási ügyekben mindig szem-
közt találunk. Gyengeségünk az nekünk, hogy nem tudunk 
örülni, amin az egyházellenes tábor örvendez ; nem tudunk 
örülni azon, mikor Bécsben és Pesten az olasz forradalom-
nak örülnek, mikor ennek merényeit dicsöitgetik. 

Diadalmi rajongás tört ki ezeknél. Mi ugy találjuk» 
hogy az egyházellenes lapok nagy öröme nincs indokolva a 
császári leiratban ; de oly tünemény ez mégis eme rendkí-
vüli öröm, mely a már szomorkodó magyar kath. szivet még 
inkább megdöbbenti. 

Van Pesten egy lap, félhivatalosnak mondatik, ,Esti 
l apok ' a czime ; e lap oct. 19-én, (94. sz.) igy mérlegeli ö 
Fölsége leiratát : „El kell ismerni, hogy ezen legmagasabb 
helyről érkezett dorgálás már határozottabb és erélyesebb 
nem lehetett. Akinek csak legtávolabbi sejtelme is van a 
dolgokhoz, azonnal észreveheti, hogy Bécsben a gyökeres 
átalakulás processusa komolyan megindult, s hogy a csá-
szári válasz szerkesztésére a liberális magyar kormány esz-
méi is befolyást gyakoroltak. Bécs a II . József császár ideje 
óta nem hallott ily hangokat. Tegyük hozzá azon lényeges 
különbséget, hogy azon időben a romai udvar alóli emanci-
patio a felvilágosult absolutismus, ma pedig már nyiltan a 
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szabadelvű alkotmányosság javára történik. — Ő Fölsége 
tudni fogja az egyházat védeni és oltalmazni, „de nem feled-
heti el azon kötelezettségeket, melyeket mint alkotmányos 
uralkodónak teljesítenie kell." E szavak azon fejedelem 
ajkáról hangzanak, aki jun. 8-án felvette a coronatio poli-
tikai sacramentumát. — Annyit tesz ez, hogy ö Fölsége, 
mint alkotmányos uralkodó, nem tagadhatja meg oly törvé-
nyek szentesítését, melyek a vallás egyenjogositása, az is-
kolák, s a házassági viszonyok rendezése tárgyában a tör-
vényhozó parlementektől, a kibékülés és engesztelékenység 
szellemében, felterjesztetnek. Mert emelkedtek már Bécs-
ben oly követelések is, melyek szerint az uralkodó elhatá-
rozási joga a concordatum megkötése folytán az emiitett 
törvényhozási tárgyakban, a romai curiának elzálogosítva 
volna, s a fejedelem csak annyiban engedhetné meg az ide 
vonatkozó törvények reformját, amennyiben Romának is-
mert terjedelmű „non possumus"-a sem akadályozná." 

Nem tar t juk e félhivatalos lappal oly igen nagynak 
azon dorgálást, mely a püspököket az ö hivatási buzgósá-
gukért megdicséri ; és ha a magyar kormány eszméi is ily 
irányban gyakorolnak befolyást, csak azt bizonyitják, hogy 
az egyháziakban a bécsi alsóházzal egyet érez. A vallási 
bajok tehát mind a két birodalomfélben kilátásban volná-
nak. Ez t sejtettük, de lia a kormány lapja mondja ezt, azt 
tájékozásra méltó feljegyezni. II. József emancipálta az egy-
házat a romai curiától, de inmancipálta azt magának; s ha 
ezt a bécsi, vagy a budai kormány megkísértené, csak oly 
zavarokat szülne, mint II. József egykoron. Épen II. József 
emancipationalis és sikeretlen kísérletei szülték a concorda-
tum szükségét, melyet I. Ferencz császár és király halálos 
ágyán bevallott , s utódjának szivére kötött. Austriának 
kath. népe, épen mivel katholikus, semmi emancipatiót nem 
akar Romától ; ha tehát a kormány ezt akarná, csak azt 
bizonyítaná, hogy képviseleti rendszerében ellenkezik a 
néppel, s hogy schismát akar. Ez veszedelmes kísérlet. I l ik 
József absolutismusa egyházellenes volt, a mai szabadelvű 
alkotmány is, mely ilyent megkísértene, ugyan olyan volna. 
Különös, hogy a szabadelvüség annyira szeret az absolutis-
raus nyomdokain járni, s II ik Józsefnek mindent megbocsát, 
csak azért, mert a romai szentszék ellen sokat tett, azt pe-
dig, hogy mindezt keservesen megsiratta, visszavonta, számba 
nem veszik. Ezeknél tehát az egyház gyűlölete uralkodik a 
dynasticus érzelmen, most a királyt is csak ugy akarnák be-
csülni, ha egyházellenes. Mit fog ö Felsége sanctionálni, mit 
nem? erre illetékes jósnak a félhivatalos lapot sem ta r t juk ; 
ezt ö Fölsége bölcsesége fogja esetről esetre elhatározni. A 
romai non possumus gúnyosan említtetik a kormánylap 
által ; pedig a magyar non possumus nyerte azt, amivel bí-
runk. Míihlfeld javaslatait Roma alig fogja valaha elfogadni, 
erre a possumust hasztalan volna emlegetni. Aki a maga 
non possumus-át becsüli, becsülnie kell a másét is ; minden 
becsületes embernek van, lesz is és igen sok non possumus-a. 
Ilogy az alkotmányos király hatalma annyira volna meg-
semmisítve, hogy a kath. egyházat a partementnek, mely-
ben jelenleg épen a zsidó liberalismus uralkodik, prédára 
akarná adn i , azt a legfelsőbb leiratból magyarázgatják 
ugyan, de mi azt benne nem olvassuk; mert valamint most 
legkegyelmesebben íratott a püspököknek: ,emlékezzetek, 

hogy én alkotmányos fejedelem vagyok,' ugy a liberális par-
lementnek is megirathatik : ,emlékezzetek, hogy egyházi 
jogokkal felruházott császár és apostoli király vagyok,' s ha 
most annyira magasztalják a császári szót, nem fogják ki-
sebb súlyúnak vehetni ezt, ha az ő liberaliskodásaik, s egy-
házelleni túlságaik ellen fog fordulni. Ismerjük a liberálisok 
loyalitását, hogy csak akkor nagy előttök a királyi szó, ha 
mellettök van. Erről azonban az események fognak szólni, 
de nem hihetjük azt, amit e pesti félhivatalos lap mond, hogy 
ő Felsége, az apostoli király csak a romai curia ellen akarna 
minket védelmezni, a parlement irányában pedig épen a 
parlement kénye-kedvére hagyni. — — 

Noctem verteruut in diem, et rursus post tenebras 
spero lucem. Oratio mea in sinu meo convertetur. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Vallás- és közoktatási magy. kir . ministerem előterjesztése foly-

tán K a c z v i n s z k y Victor prémontrei-rendü áldozárt és kanonokot, 
a keresztelő sz. Jánosról nevezett „jászóvári" és az ezzel egybekapcsolt 
szent keresztről czimzett „leleszi," — végre a sz. Is tván I-ső vértanúról 
nevezett „nagyváradelőfoki" egyesült valóságos prépostságok prépost-
j á v á és főpapjává ezennel kinevezem. Kelt Schönbrunban, 1867. oct. 
20. Ferencz József, s. k , b. Eötvös József, s. k. vallás- és közoktatási 
m. kir. minister. 

BECS, oct. 14. Daczára az esős, sáros, hideg és szellős 
időnek, mégis csak szépnek mondhatók az úgynevezett 
„Ring"-en épült és épülő félben levő paloták, és e paloták 
az irás eme szavait juttatták eszembe : „videntes filii Dei fi-
lias hominum, quod essent pulchrae, acceperunt sibi uxores 
ex omnibus, quas elegerant." Igen, az emberi ész szülemé-
nyei köré csoportozik a tömeg, azt keresi, mi szép, mi élve-
zetet nyuj, s hányan egyesülnek az emberfiákká), hogy hal-
ványukat, nevezzük ezt például népszerűségnek, bíborruhá-
ban mint egykor Izrael gyermekei körültánczolják, s vala-
mint akkor találkoztak anyák, kik gyermekeiket bálvány 
karjai közé vetettek, hogy elégettessenek, ugy nem ritkaság 
ma találni embereket, kik lelkeiket készek feláldozni, csakis 
azért, hogy bálványukat körültánczolhassák. Igen, az egy-
ház gyermekei között vannak, kik ezt elhagyják, mivel 
jobban tetszenek nekik az emberek gyermekei; szavaira -be-
bizonyítására elegendő lesz, ha a bécsi lapokat emlitem, 
mennyit lármáznak azok az egyház, a pápa, a püspökök, a 
a papok, szerzetesek, dogmák, concordatum stb. ellen, s 
Acháb-ként Báal-szobrokat állitanak fel ! E szerencsétlenek 
népboldogitóknak tar t ják magokat, pedig a népet boldogta-
lanná teszik, mert az Isten büntetését hivják le reá. E nép-
boldogitók ha irnak, azon véleményben vannak, vagy job-
ban mondva, azt akar ják másokkal elhitetni, hogy az, amit 
irnak, a népszava, a közvélemény, pedig nincsen ugy, sza-
vaim bebizonyítására egy példa : előbb emlitém, hogy a 
bécsi lapoknak ez kedvencz tárgya az egyház s mind az 
ellen írni, mi az egyházhoz tar tozik; délben egy Restau-
rantba mentem, tőlem a harmadik asztalnál több személy-
ből álló társaság ült, társalgásuk elég hangos volt, ugy hogy 
mások is megérthették, s mivel ők nem csináltak abból tit-
kot, nekem sincs okom arról hallgatni, hogy mindenféle 
közügyekről beszéltek, különösen ingerült hangon szólt pe-
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dig egyik ur, midőn a vasúti társaság gabna-szállitására 
ment által, s szavait igy végzé : jobban tennének újságaink, 
ha arról Írnának, hogy ne hevertessék annyi ideig jószágun-
kat a vasúton, mig a külföldieké azonnal tovább szállíttatik, 
mintsem, hogy papjainkat bánt ják, k ik minekünk roszat 
nem tesznek, egy távolabbi asztaltól pedig e szavakra igy 
feleltek : ,Bravó !' 

Avispa. 

V E S Z P R É M M E G Y E , oct. 23-án. Szabadjon emlitést 
tenni azon nagylelkű cselekményről, mely általában a vesz-
prémi püspökséghez tartozó somogymegyei plébánia köz-
ségben e hó 20-án Vendel napján véghez ment, melyért 
az érdem a főtiszt, „kegyes-rendet," mit kegy- és földesurat 
illeti, — egy igen diszes, tágas szép u j templom épült, és 
szenteltetett fel ott, — mely a mult sanyarú két év daczára 
— 1865. aug. 28-án tétetvén le az alapkő — két év alatt 
létrejött, hogy maradandó emléke legyen a vallásos buzga-
lomnak, hogy fennen hirdesse a főtiszt, kegyes-rend bő-
kezű áldozatkészségét, került a templom 20,000 fton felül; 
az építés létrejötte s gyors befejezése körüli főérdem ft. Dor-
nai István uré, mint a kegyesrend javainak kormányzójáé 
egyrészt, másrészt nt. Szabó Vilmos attalai plébános uré, ki 
ri tka erély és kitartással buzdította egyrészt híveit, után 
nézett és fáradott másrészt, hogy a szép templom elkészüljön. 

A belfelszereléshez veszprémi püspök ő nméltósága 
1200 frt., Csete Antal veszprémi kanonokok ő nagysága 
1000 fttal járul tak. 

Hiszem, nem vétek a szerénység ellen, ha ezen szép 
tényeket nyilvánosság elé hozom. 

MECHLIN,oct . (Folyt.) A congressus átalános üléseinek 
(séances générales) száma 7 volt, ezek között kettő a szak-
osztályok jelentéseinek közlésére és megvitatására, öt pedig 
beszédekre, és a catholicismusnak a különféle országokbani 
állása és érdekei előterjesztésére fordíttatott . A bibornok ér-
sek örömmel üdvözölvén hétfőn a fényes sz. mise után a g y ü -
lést, szerencsés vala a pápa áldását adni. Ajánlá, hogy szü-
net nélkül működjenek a tagok a katholikusok és a szent-
szék közötti legtökéletesebb egyesség létrehozásán. A gyü-
lekezet üdvkiáltásai megmutat ták az érseknek, mennyi 
hálás elismerésben részesül ama pártfogás, melyben a gyüle-
kezetet egészlen és egyenkint a tagokkal részesité. A köz-
ponti, és szakbizottmányok hivatalnokainak megválasztása, 
illetőleg megerősítése után Delia Faille báró első alelnök tai-tá 
mint említők a megnyitó beszédet, mire a pápáhozi felirat 
megszavazása következett . Ugyanazon gyűlésben a tagok az 
azon reggel érkezett kitűnő vendégeket az orléansi püspököt, 
Falloux grófot és Jáczint a tyá t üdvözlék. Dupanloup rövi-
den válaszolt. Romában nem csak érezte, hanem látta az egy-
házat. Mechlinben látni ama szentelt tűz lángját , mely élteti 
az egyházat. Fal loux beszédéről alább szólandunk. A bibor-
nokérsekhez intézett hálafelirat után még ugyanazon ülés-
ben a congressus fáradhatlan t i tkárának Ducpétiaux urnák 
a „kath. unió" számos tagjai nevében ajándék nyújtatott . A 
kath. unió központi bizottmányának jelentése örvendetes ha-
ladást tanusit, jelesen a tartományi jó sajtót,és több intézetet 
segélyezhetett. A harmadik ülésben örömmel üdvözöltetett 

két belga születésű pápai zuav Lannoy tábornok által, ki 
méltán tüntette ki a legszentebb ügyérti önfeláldozó vitézsé-
güket, utána szónokolt Tandini barnabita atya, ki Európát 
bejárván, imára kéri a híveket Oroszhonnak a kath. egyház-
zali egyesítésének eléréseért. Megható ez apostolnak lángoló 
felhívása. Jól esik hallani az ima hatalmának, eredményes-
ségének hirdetését. Oroszországot, mely a tévely és zsarnok-
ság igáját viseli, csak az ima által megkérlelt Isten szabadi-
tandja meg.A pápa a püspökök bátorít ják Tandinit,és ö a con-
gressus tagjaihoz fordul, imát esdekelvén tőlök, a jó ügy dia-
dalára Déchamps namuri püspök, ékesen szólváu, ajánl ja 
Tondini ügyét, és lelkesedve beszélt az egységnek az egy-
házbani jelentőségéről. Az egység az igazi vallás jellege, a 
jövőnek törvénye, a lelkismeret szabadságának egyetlen fel-
tétele. Minden egyház, elszakadva a központtól, nemzetivé, 
és ezáltal függővé lesz. Déchamps kifejti, mi képezi a szabad-
ságot. A Istentőli függés egyedül. Az ember szabad, ha Isten 
által kijelölt i rányban halad. A szabadosság a szabadsággal 
ellenkezik. 

A társadalomnak vallásra, az észnek hitre, az ember-
nek Istenre van szüksége. E helyen hivatkozott az ékes-
szóló főpap a pápai körlevélre, mely az ellenkező tanokat 
kárhoztat ja . A September 5-ki ülésben Dupanloup, Alberi 
lovag és Van Couver püspök szónokoltak Az orléansi püs-
pök másfél órán át tartotta feszült figyelemben a közönsé-
get. Kezdetén fáradt, bágyadt, alig hallható hangja, később 
visszanyerte egész erejét. D. szólott korunk küzdelmeiről. 
Setét képet nyu j tá a nemtelen módon és eszközökkel Isten 
ellen indított harcznak, a lelkek veszélyeinek, a századun-
ka t jellemző istentagadásnak. De minden Isten kezében van, 
az események ugy, mint az emberek, ez utóbbiaknak annál-
inkább kell kötelességeiket teljesíteni, mennél közösebb a 
veszély. A. szónok részletezi o kötelmet, és kifejti a haza-
szeretetet. ,,Ti nektek van hazátok, kiált fel, őrizzétek." Az 
értelmiségről szólván, kívánja, hogy ne vétessük el ma-
gunktól a nemes tá rgyaka t jelentő, mások által bitorolt ne-
vezéseket. Igy tiltakozik a reform és bölcsészet bitorlásai 
ellen. Visszatérvén 1864-ki eszméjére, k ívánja hogy a ka-
tholikusok elleneiket nem liberálisoknak, hanem szabadon-
czoknak (liberâtres) nevezzék. Megbélyegzé a solidarismust, 
a képmutató liberalismust, a Voltaire szoboremelők szörny-
vállalatát, a megszemélyesített infamia dicsöitését. Végre 
üdvözli a congressus tagja inak lelkes érzelmeit, tapsolt az 
egyház iránt oly fényesen kimutatott szeretetüknek. Ezért 
is megszegvén orvosai rendeletét, ide jö t t üdvözlésükre és 
bátorításokra. Utána Alberi lovag Florenczböl szólott. Aki 
a hitetlen szellemet a különböző országokban tanulmányoz-
za, meglepetik a tanok és általános eszközök mellett, külö-
nös eljárás által, melyet a körülmények különböző volta 
szül. Az olasz liberálisok sokban hasonlitanak a belgákhoz, 
és ha ezek nem oly gyorsan haladnak, ez nem a czél, hanem 
a körülmények különféleségének kell tulajdonítani. Az olasz 
hazafi híven festve a helyzetet, védi hazáját a forradalom 
által reá bélyegzet gyalázattok Nem a nép zöme az, melyből 
a forradalom szelleme kikerült,felülről oltatott ez be. Elveket , 
hamis tanokat terjesztenek minden áron és módon az egy-
ház megrontására és kifosztására, pedig a felszabadított 
szenvedélyek természetes következménye, hogy a vallás 
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ellen inditott háború, mely a hitet a lelkekböl kiöli, csakha-
mar az állam lételeme ellen fordul. Az egyház törvényeinek 
megvetésétől, tulajdonának elvételétől, az ut nem hoszu, mely 
minden tekintély aláásására vezet. Olaszhonban, — röviden 
mondva — socialismus idejének eljöveteléig a köztársaság 
és a monarchia küzd egymással. A nemzet nagy többsége 
nem vett részt e mozgalomban, tétlen marad, és igy uralko-
dik és rontja meg egy kis párt a hazát, igy is volt mindig, 
hogy a mérsékelt többséget a szélső párt legyőzi, a parle-
mentarimus természetszerűleg épen a féktelen minoritás 
uralma. A társadalmi rendetlenségnél még nagyobb baj a 
lábrakapó istentelenség. Nem a kereszténységet csak, hanem 
az Istent magát akarják kiűzni a társadalomból. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
Megjelent a kalendáriumok első kitűnő jelese „István 

bácsi naptára" Majer István kanonoktól, „Istennel, észszel, 
szorgalommal boldogulsz" jelszó alatt. I. Rész, „az erkölcsi 
világ" hozza sz. Péter százados ünnepének leírását, és er-
kölcsi beszélyt ; II. rész, a község és gazdák naptára, a jó 
községi rendről és gazdasági ismereteket; III. rész, a nép-
nevelők naptára, hozza Németh Endre, és Walther János 
tanitók életleirását ; IV. rész a nők, a gazdasszonyok nap-
tá ra ; V. a történeti naptár, a koronázásnak és Scitovszky 
János bibornok életének ismertetésével; VI. a természet és 
művészet mezeje; VII. István bácsi a hazában és a nagy 
világban járva sok érdekest, csudálatost elbeszél ; VIII. a 
tréfák mezeje, tréfál az öreg bácsi, úgyhogy a fiatalok ne-
vessenek. — Végül állanak a vásárok sorban ; és egy nagy 
rakás hirdetés az ipar- és üzletvilágból. 

A munkás Tárkányi Béla plébánostól ismét hozott a 
nyomda két imakönyvet, „Uj rózsáskert," ára 1 fr. és „Ker. 
öregek gyámola," mind a kettő Heckenast által kiadva. — 
Az első imakönyv 29 iv, 12 ed rétben, sürü nyomás, imák-
ban és énekekben dústartalmu, a felosztás, mint oly szakér-
tőtől várható, czélszerü. — A második imakönyv, az öregeb-
bek számára van szánva, azért nyolczadrét, és nagy cicero-
betükkel nyomatva. Mind a két imakönyv érseki jóváha-
gyást nyert. Valóban egész kis imakönyvtárt adott már ki 
a munkás iró: „Vezércsillag," ugyanez zsebkiadásban, „Uj 
Rózsáskert," „Hajadonok őrangyala," „Nagyböjti kalauz," 
„Ifjúság kalauza," „Ártatlanok öröme," stb. Ezek mellett 
czélszerüségre nézve ajánlatos Pelczmann Gergaly atya 
„Lelki kalauza" és „Marianischer Blumenkranz" is. 

Fuldából, oct. 16 ról Írják az „Augs. Postztng"-nak : 
Németország érsekei s püspökeinek conferentiái ma d. u. 3 
órakor vevék kezdetüket a püspöki papnevelde üléstermé-
ben. Ezen első értekezleten jelen valának a kölni, müncheni, 
bambergi érsekek s a freiburgi érsek helyettese; továbbá a 
passaui, regensburgi, augsburgi, wtirtzburgi, eichstädti, 
mainzi, paderborni, hildesheimi,osnabrücki, fuldai püspökök, 
a luxenburgi s drezdai apostoli vicariusok s a kulmi püspök 
helyettese. A trieri püspök és boroszlói hgpüspököt még ma 
estére vegy holnapra várják Holnap 9 órakor ünnepélyes 
nagymise lesz a székesegyházban, hol Paulus kölni érsek 
fog celebrálni. Az értekezletek legközelebb bizalmas beszél-
getés jellegével birnak s előkészületül szolgálnak amaz egye-
temes zsinatra, melyet IX. Pius ö szentsége a jövő év vé-
gére,Rómába hirdetett. Az osztrák érsekek és püspökök elma-
x-adása a jelen körülmények közt ne lepjen meg senkit. Azon 
felette heves concordatum-ostrom, mely ott az imént kitört, 
sürgetőleg kivánja, hogy a magas praelatusok jelen legye-
nek Bécsben, a birodalmi tanácsban, mint ezt a salzburgi 
érsek, Schwarzenberg hg. bibornok-érsek s a linzi püspök 

a fuldai püspökhöz intézett külön levélben kijelenték. Tiz 
osztrák praelatus a legújabb concordatum-ostrom előtt Ígérte 
meg, hogy részt veend a fuldai értekezleten. A speieri, rot-
tenburgi, limburgi (a Lahn mellett) s münsteri (Westpháliá-
ban) püspököket részint pillanatnyi roszullét, részint testi 
gyöngeség akadályozá, hogy az értekezletekben részt ve-
gyenek. (P. H.) 

Nagyméltóságú Szaniszló Ferencz ur, nagyváradi 1. sz. 
püspök ő excellentiája a pesti oltáregylet sz. czéljainak elő-
mozdítására 100 frtot kegyeskedet adományozni, mely nagy-
lelkű áldozatért az egylet részéről ezennel legforróbb hála-
köszönet nyilvánittatik. 

A nagyméltóságú püspöki kar, mint biztos forrásból 
halljuk, a felsőház szünetelésének idejét a lefolyt héten fel-
használta arra, hogy egyéb nagyfontosságú egyházi tárgya-
kon kivül, a világi elemnek az egyházi ügyek körüli minél 
czélirányosb és kielégitőbb részeltetéséről behatóan tanács-
kozzék. Ezen, naponkint 3 - 4 óra hosszant tartó előleges 
értekezletek által előkészíttetni szándékoltatik az ut és mód 
a minél előbb fölveendő vegyes tanácskozásokra. — Ezen 
tanácskozmányok pár napi szünet után ismét folytattatni 
fognak. (P. H.) 

Szerkesztői tudósítás. 
B nya. S. A közlött eset nem a lapok, hanem egyedül a 

püspöki joghatóságban ta lálhat orvoslást, s ez az oka, amiért nem tesz-
szük közzé. 

B—nak . — Az ilyeneket most hal lgatással kell melló'zniink, ne-
hogy, ahol már e g y m é l t a t l a n s á g o t s z e n v e d t ü n k , még 
nagyobbat szonvedjiink. 

N. k k. — z - n e k . Ad 1) csak a vőlegény fölött. 
Ad. 2) Igen tévednek, ak ik absolutionem complicis in turpibus 

reservatus casusnak ta r t j ák , s azért peccatum consummatumot követel-
nek, ut sit reservatum ; mert a bűnöst absolválhatja mindenik pap, csak 
a bünösfél nem, kivéve a halálesetet, s okkor is, ha semmiféle más pap 
„etiamsi ad confessiones audiendas non approbatus ," nem volna e czélra. 
A bünösfél pedig nem azért nem absolválhat ja a saját complicem in tur-
pibus, mintha ezt tehetni casus reservatus volna, hanem mivel erre ha-
talma épenséggel nincsen. Non est casus reservatus, hanem defectus pote-
statis ad hoc in tali confessario. De miután a bűnös a bünösfél által absol-
váltatott , ez már consummata actio, s azért pontifici reservata absolutio ab 
excommunicatione, melybe ily absolutio által esik a gyóntató. — Elesvén a 
főnehézség, érteni fogja, hogy nullae actiones in turpibus possunt per com-
plicem absolvi, mert erre lelki hatalma nincs; XIV. Benedek „Sacramentum 
Poeni tent iae" (1740. jul. 1.) és „Apostoliéi muneris" (1745. febr. 8.) consti-
tutiojában igy szól: „ne aliquis (sacerdos) confessionem sacramentalem per-
sonae complicis in peccato turpi atque inhonesto, contra 6-um decalogi 
praeceptum commisso excipere auderet, i ta u t absolutio nulla a tque 
irrita omnino esset, qui jurisdictione et facil i tate ad hoc adempta pri-
vatus existeret ." — Atqui amiket emiitett, sunt peccata turp ia contra 
6 - u m ; ergo. Ubi lex non excipit, non distinguit, non est dist inguendum. 

N —ad. L Ág. La t in szövegben csak okmányokat szoktunk k i -
adni ; értekezést nem lehet. 

f t A tárgyhalmaz miat t nem lehet. 
Trencsén. O. K. Elmaradt , mert az előfizetés csak octoberig, sőt 

odáig sem volt megtéve. Akkor 2 fr., most oct. 18-án 3 ft . adatot t á t . 
— Innen a kimaradás. 

Sz—r. Az intézetnek. Az előfizetés apri lban t é t e t e t t ; fu tot t te-
hát octoberig, itt megállt. Negyedévi előfizetés mindig kellemetlen ; s 
ha apriltől octoberig, octobertől aprilig tör ténik, mindig zavar. A most 
küldött összegnek fele a jövő évi szerkesztőségnek át fog szolgáltatni. 

Kegyes adakozás. 
A szentatyának Csik-Somlyóról B. A . . 4 régi húszast . 

„ a szerzetesház . . . . . 20 „ „ 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pes ten 1867. K o e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájábao) Halpiacz és aldnnasor sarkán 9. sz. a. 
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II. Félév. 1867. 

TARTALOM : A pápa körlevele. — Egyházi tudóai-
tások. 

Saiictissimi Domini Nostri 
Pii divina Providentia PAPAË IX. 

epistola encyclica. 
Ad omnes pat r iarchas , pr imates , archiepiscopos et 
episcopos universi catholici orbis g ra t iam et com-

munionem cum apostolica Sede habentes 
Venerabi l ibus f ra t r ibus pa t r ia rchis p r ima t ibus ar-
chiepiscopis et episcopis universi catholici orbis 

g ra t iam et communionem cum apostolica 
Sede habent ibus . 

P I U S P P . IX. 
Venerabi les fratres, sa lu tem et apostolicam be-

nedict ionem. Levate , venerabiles fratres, in circuitu 
oculos vestros, et videbitis, ac una Nobiscum vehe-
menter dolebitis abominat iones pessimas, quibus 
n u n c misera I tal ia praeser t im fuuesta tur . Nos qui-
dem inscrutabil ia humil l ime adoramus jud ic ia Dei, 
cui placui t Nos vi tam agere hisce luctuosissimis tem-
poribus, q u i b u s nonnu l lo rum hominum opera, et eo-
r u m potissimum, qui in infelicissima Ital ia rem publi-
cam regunt ac moderantur , veneranda Dei mandata , 
sanctaeque Ecclesiae leges plane despiciuntur , e t im-
pietas impune caput al t ius extollit, ac t r iumphat . E x 
quo omnes iniquitates, mala, et damna, quae cum 
summo animi Nostri moerore conspicimus. H i n c inul-
t iplices illae hominum phalanges, qui ambulan tes 
in impietatibus, mil i tant sub Satanae vexillo, in cu-
j u s fronte est scr ip tum „Mendacium," qu ique rebel-
lionis nomine appellati, ac ponentes os s u u m in coe-
lum, Deum blasphémant , sacra omnia po l luunt , con-
temnunt , et qu ibusque j u r i b u s divinis human i sque 
proculcatis , veluti rapaces lupi praedam anhelant, 
sanguinem effundunt , et an imas perdunt suis gravis-
simis scandalis, et propriae malitiae lucrum injustis-
sime quaerunt , et aliéna violenter rapiunt , ac pusil-
lum et pauperem contristant , miserarum v i d u a r u m 
et pupi l lorum n u m e r u m augent , ac, donis acceptis, 

veniam impiis t r ibuunt , dum jus to jus t i t i am dene-
gant , eumque spoliant, et corrupti corde pravas 
quasque cupiditates turpi ter explere contendunt , c u m 
maximo ipsius civilis societatis damno. 

Hoc perd i to rum hominum genere in praesent ia 
c i rcumdati sumus, venerabiles fratres. Qui qui -
dem homines, diabolico prorsus spiri tu an ima t i .men-
dacii vexillum collocare vo lunt in hac ipsa a lma 
u rbe Nostra, ad Pet r i ca thedram, catholicae veritatis 
et uni tat is cen t rum. Ac Subalpini guberni i modera-
tores, qui hu jusmodi homines coercere deberent , il-
los omni s tudio fovere, eisque a rma, resque omnes 
suppeditare, et ad hanc urbem adi tum mun i re non 
erubescunt . Sed omnes hi homines, licet in supremo 
civilis potestat is g r a d u et loco collocati, p a v e a n t ; 
quandoquidem hac improba sane agendi rat ione se 
novis obs t r ingunt laqueis ecclesiasticarum poenarum 
et censurarum. E t s i vero humil i ta te cordis Nostri 
divitem in misericordia Deum enixe orare et obse-
crare non desist imus, u t hos omnes miserr imos ho-
mines ad sa lu tarem poenitentiam, atque ad rec tum 
just i t iae, rel igionis et pietatis t ramitem reducere di-
g n e t u r ; tarnen tacere non possumus graviss ima pe-
ricula, qu ibus in hac hora t enebra rum exposit i su-
mus. Animo plane t ranqui l lo quoscumque re rum 
eventus, licet nefari is f raud ibus , calumniis, insidiis, 
mendaciis excitatos, exspectamus, cum omnem No-
st ram spem et f iduciam collocemus in Deo salutar i 
nostro, qui ad ju to r est Noster, et fort i tudo in omni-
bus t r ibulat ionibus Nostris, qu ique in se sperantes 
confundi non pat i tur , et imp io rum insidias subver t i t , 
et peccatorum cervices confr ingi t . Inter im h a u d pos-
sumus, quin vobis in primis, venerabiles f ra t res , et 
omnibus fidelibus curae vestrae commissis denuncie-
m u s trist issimam conditionem et maxima, in qu ibus 
per Subalpini pot iss imum guberni i operam nunc 
versamur , pericula. Quamvis enim fidissimi Nostri 
exerci tus s t renui ta te ac devotione defensi simus, qu i 
r ebus praeclare gestis prope heoricam prae se tul i t 
v i r t u t e m ; patet nihilominus, ipsum diu resistere ne-
qu i re numero longe majori injust ieeimorum agresso-
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r u m . E t licet non m ediocri u tamur consolatione ob 
filialem pietatem, qua Nos reliqui subditi Nostr i a 
scelestis usurpator ibus ad paucos redacti, prose-
quuu tu r , vehementer tarnen dolere cogimur, ipsos 
non posse non sentire gravissima pericula sibi in-
gruen t ia ab efferatis nefariorum hominum turmis, 
qu i eos jugiter minis omnibus terrent , spoliant, et 
quoquo modo divexant. 

At vero alia numquam satis lugenda mala de-
plorare cogimur, venerabiles fratres. E x nostra prae-
sertim consistoriali allocutione die 29. mensis octo-
b r i s superiori anno habita, ac deinde ex narratione 
documentis munita , et in lucem typ is édita, optime 
cognovistis, quant is calamitatibus catholica Ec-
clesia ejusque fillii in russico imperio ac Poloniae 
regno miserandum in modum vexentur ac laceren-
tu r . Namque catholici sacrorum antistites et ecclesi-
astici viri laicique fideles inexsil ium ejecti, in carce-
rem detrusi, ac modis omnibus divexati, propriisque 
bonis spoliati, ac severissimis poenis afflicti et op-
pressi, et Ecclesiae canones ac leges omnino procul-
catae. Atque b is minime contentum russicum guber-
n ium,pe rg i t ex avito proposito Ecclesiae disciplinam 
violare, et unionis et communicationis i l lorum fide-
l ium cum nobis, et hac sanctaSede vincula frangere, 
ac omnia moliri et conari, ut in illis dominiis catho-
l icam religionem fundi tus evertere, et illos fideles a 
catholicae Ecclesiae sinu avellere, et ad funestissi-
m u m schisma pertrahere possit. Cum incredibili 
animi Nostri moerore vobis significamus, quo nuper 
décréta ab illo gubernio post u l t imam commemora-
tam Nostram allocutionem édita fuisse. Ac decreto 
die 22 proximi mensis maii vulgato, per horrendum 
ausum Podlachiensis dioecesis in Poloniae regno una 
cum illo canonicorum collegio, consistorio generali, 
ac dioecesano semminario penitus fuit exstincta, et 
e jusdem dioecesis episcopus, a suo grege divulsus, 
coactus a dioecesis finibus continuo discedere. Quod 
decretum simile est íIii die 3. juni i superiore item 
anno in lucem edito, de quo mentionem facere haud 
po tu imus ,cum il lud ignoraremus. Hoc igi tur decreto 
idem gubern ium non dubitavit proprio arbitr io et 
auctor i ta te Cameneciensem dioecesim de medio tol-
lere, et illud canonicorum collegium, consistorium, 
ac seminarium disperdere, et proprium antistitem ab 
i l la dioecesi violenter abripere. 

Cum autem omnis via, a tque ratio Nobis inter-
c ludatur , qua cum illis fidelibus cummunicare pos-
simus, tum ne quisquam carceri, exsilio, aliisque poe-
nis exponeretur, coacti fuimus, in nostras ephemeri-

des inserere actum, quo legitimae illarum amplarum 
dioecesium jurisdictionis exercitio, ac spiri tualibus 
fidelium necessitatibus consulendum censuimus, ut 
illuc per artis typograficae opem notitia perveniret 
suscepti a Nobis consilii. Quisque vel facile intelligit, 
qua mente, et quo fine ejusmodi décréta a russico 
gubernio edantur, cum multorum episcoporum ab-
sentiae dioecesium quoque accedat suppressio. 

Quod autem Nostram cumulâ t amaritudinem, 
venerabiles fratres, est aliud decretum ab eodem gu-
bernio die 22. superioris mensis maii promulgatum, 
quo Petropoli fuit constitutum collegium, vocatum 
ecclesiasticum catholicum romanum, cui praesidet 
Mohiloviensis archiepiscopus. Scilicet: omnes peti-
tiones, ad fidei etiam et ad conscientiae negotia perti-
nentes, quae a russici imperii et Poloniae regni epi-
scopis, clero, populoque fideli ad Nos, et ad banc apo-
stolicam Sedem mit tuntur , ad hoc collegium pr imum 
tansmittendae sunt, easque collegium idem exami-
nare debet, ac decernere, u t rum petitiones episcopo-
rum potestatem praetergrediantur , et hoc in casu illas 
ad Nos perferendas curare. Pos tquam autem il luc 
Nostra perveniret decisio, praedicti collegii praeses 
ad internarum relationum ministrum decisionem 
ipsam mittere tenetur, qui expendat, num aliquid in 
ilia reperiatur legibus status et supremi principis 
jur ibuscont rar ium ; et quoties hoc non existât, illám 
pro suo arbitrio et voluntate exsequatur. 

Videtis profecto, venerabiles fratres, quam vehe-
menter reprobandum ac damnandum sit hajusmodi 
decretum a laica et schismatica potestate la tum, quo 
et divina catholicae Ecclesiae constitutio destrui tur , 
et ecclesiastica disciplina subverti tur, et maxima su-
premae Nostrae pontificiae, a tque hujus sanctae Se-
dis et episcoporum potestati auctoritatique injuria 
infertur, et summi omnium fidelium pastoris libertás 
impeditur, et fideles ad funestissimum impel luntur 
schisma ; ac vel ipsum naturale jus violatur et con-
culcatur quoad negotia, quae fidem et conscientiam 
respiciunt. 

Ad haec, catholica Varsaviensisacademia delata 
est; ac tristis Cbelmensi, et Bettiensi dioecesi Ru-
thenorum impendet ruina. Atque illud maxime do-
lendum.quod repertus sit quidam presbyter Wajcicki, 
qui suspectae fidei, omnibus ecclesiasticis poenis cen-
surisque despectis, terribilique Dei judicio posthabito, 
minime exhorruit ejusdem dioecesis regimen et procu-
rationem a civili ilia potestate accipere, et varias 
j am edere ordinationis, quae dum ecclesiasticae di-
sciplinae adversantur, funestissimo schismati favent. 
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In tantis igitur Nostris et Ecclesiae calamitatibus et 
angustiis, cum non sit alius, qui pugnet pro Nobis nisi Domi-
nus Deus Noster, vos etiam atque etiam vehementer obtesta-
mur, venerabiles fratres, ut pro singulari vestro rei catholi-
cae amore et studio, et egregia in Nos pietate velitis ferven-
tissimas vestras cum Nostris conjungere preces, et una cum 
universo vestro clero populoque fideli Deum sine intermis-
sione orare et obsecrare, ut reminiscens miserationum suarum, 
quae a saeculo sunt, indignationem suam a Nobis avertat, et 
Ecclesiam suam sanctam, ac Nos a tantis malis eripiat, ejus-
demque Ecclesiae filios, Nobis carissimos, in omnibus fere re-
gioiiibus, ac in Italia praesertim et in russico imperio ac Po-
loniae legno, lot insidiis obnoxios, tot aerumnis afflictos, omni-
potenti sua virtute adjuvet, defendat, eosque in catholicae 
üdéi ejusque salutaris doctrinae professione magis in dies sta-
biles sorvet, confirmet, roboret, et omnia impia inimicorum 
hominum consilia disperdat, illosque de iniquitatis barathro 
ad salutis viam revocet, et in semitam mandatorum suorum 
deducat. 

Itaque volumus, ut in vestris dioecesibus publicae pro 
vestro arbitrio preces per triduum intra sex menses, pro ul-
tramarinis vero intra annum indicantur. Ut autem fideles 
ardentiore studio hisce publicis precibus ads intacDeum exo-
rent, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui 
praedictis tribus diebus devote eisdem precibus adstiterint, 
ac pro praesentibus Ecclesiae necessitatibus ex nostra mente 
Deum oraverint, et sacramentali confessione expiati ac sacra 
communione refecti fuerint, plenariam omnium peccatorum 
suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Do-
mino concedimus. lis autem fidelibus, qui corde saltern con-
triti in quolibet ex commemoratis diebus reliqua praemissa 
opera peregerint, septem annos totidemque quadragenas de 
injunctis eis, seu alias quomodoiibet debitis poenitentiis in 
forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quas omnes et singulas 
indulgentias, peccatorum remissiones, ac poenentiarum rela-
xationes etiam animabus Christifidelium, quae Deo in cari-
tate conjunctae ab hac luce migraverint, pe modum suffragii 
applicari posse etiam in Domino indulgemus. In contrarium 
facientibus, non obstantibus quibuscumque. 

Denique nihil certe Nobis gratius, quam ut hac etiam 
occassione libentissime utamur, ut iteruin testemur et confir-
memus praecipuam, qua vos in Domino complectimur, bene-
volentiam. Cujus quoque certissimum pianus accipite aposto-
licam benedictionem, quam effuso cordis affectu vobis ipsis, 
venerabiles fratres, cunctisquo clericis, laicisque fidelibus 
cujusque vestrurn vigilantiae concreditis peramanter im-
pertimus. 

Datum Romae apud s. Petruin die 17. octobris anno 
1867. ' * 

Poutificptus Nostri anno vicesimosecundo. 
PIUS PP. IX. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 5 én. Sokat irtak már össze mások az is-

kolákról, a népnevelésről, nm. b. Eötvös József jul. 3-áról 
kelt magánjellegű levelének megjelenése után ; mit Írjunk 
még mi is ? Irtunk mult évben, az elvek terén maradván, 

meghagyva az államnak az őt megillető részt, az oktatás és 
nevelés jogát a családnak és az egyháznak ítélvén oda, sőt 
nem annyira oda Ítélvén, hanem az egyháznál isteni, a csa-
ládnál természeti törvény folytán ama jogot elismervén. 

Ez elvben megegyez velünk a P. Napló (120. sz. maj. 
24. 1867.) „a közoktatási ügy" czikkek névtelen írója is. 

Az egyháznak mondatott : „docete ;" tehát joga van 
oktatni, mindenkit, tudóst, tudatlant, — a csalhatlan igazság 
előtt ugy sincs senki soha eléggé tudós. 

A család pedig, amint létet adott a magzatnak, kö-
teleztetik, hogy azt végczéljainak elérhetésére is képessé 
tegye, vagyis : oktassa, nevelje, vagy maga, vagy más által, 
akiben lelkismeretesen megbizhatik. 

E kötelesség végrehajtásában az egyházat és a csalá-
dot az állam nem akadályozhatja, mert amire valaki köte-
leztetik, joga is van arra, hogy őt ebben senki se akadá-
lyozza. Az állam pedig arra van, hogy a jogokat védje, és 
nem, hogy azokat tapossa. Segítheti őt, az egyházat és csa-
ládot, de nem akadályozhatja, nem zavarhatja. 

Az államnak nem mondatott, akár a természeti, akár 
a positiv isteni törvényeket vizsgáljuk, hogy : ,docete,' ha-
nem csak ,defende.' 

De tartozik megtenni azt is, hogy a polgárok jogai 
minél teljesebben sikert nyerjenek ; tartozik tehát a csalá-
dot és az egyházat az oktatási éa nevelési munkában előse-
gíteni. 

Elősegíteni, nem pedig a család és az egyház kizárá-
sával maga oktatni, maga nevelni. Ez annyit tenne, mint a 
jog védelmére küldetve levén, a jogot eltiporni. 

Az államtanitás rideg elméletét a minister ur nem 
akar ja vitatni, de vallani sem, sőt a polgárok lelkismeretére 
hivatkozva, melyet az államtanitás legérzékenyebben sért, 
hivatkozva az ily kényszertanitás parlag sikerére is más 
országokban, végre kimondja, hogy ha a magyar állam 
akarná is az oktatást egészen kezéhez venni, pénztelensége 
miatt ily nagy vállalatra képtelen volna. A nm. minister 
urnák eme szavait, minden katholikus ember aláírhatja : „A 
kormánynak joga és kötelessége nem terjedhet annyira, 
hogy az egyeseknek s testületeknek szabadságát e téren 
korlátolja. Ha van feladat, melynek megoldására az állam 
minden hatalma elégtelen, — ez a népnevelés. Es ép azért 
az állami közhatalom csak segélyezni és gyámolítani képes 
az egyeseknek és testületeknek ide vonatkozó törekvéseit. 
Annyival inkább áll ez nálunk, ahol jelen financzialis hely-
zetünkben semmi kilátásunk sem lehet arra, hogy a törvény-
hozás a kormányt a népnevelés által szükségelt pénzössze-
gekkel oly bőven láthassa el, minőt ez ügynek tisztán állami 
kezelése igényelne." 

E főtételre tehát az oktatásban és nevelésben a nm. mi-
nister úrral minden kath. pap egyetért, egyet vall. 

Megerősíti ezt a nm. minister ur t. Filó Lajos nagykő-
rösi ref. lelkészhez irt levelében, kijelentvén : „Hol a köz-
élet semmi ágában ientralisatió nem létezik, a centralisatiót 
a népnevelés körébe behozni teljes lehetetlen. Újra mondom, 
hogy én a centralisatiótól a népnevelés mezején nem várok 
nagy eredményeket."1) 

') P. Napló 230. sz. oct. 5. 1867. 
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E vélemény, e személyes nézet helyi, időközi érvekre 
támaszkodik, a jogi kérdést nem tárgyalja, nem mondja ki, 
de azért velünk egy czélra tör, akik elveken állunk, elvek 
szerint indulunk, j>>g és kötelességből teszünk ; akik tehát 
az állam kezében központosított tanitásügy ellen pro aris et 
focis hévvel harczolnánk, mikint harczoltak testvéreink 
Francziaországban, mikint harczolnak Badenben, Bajoror-
szágban. 

A másik tétel, melyet a minister báró ur megállapit, az, 
hogy a népnevelést nem lehet, nem szabad az egyháztól, a 
felekezettől elvenni, s okát adja, ,,mert, úgymond, ez a köz-
érzületet sértené."1 

Sértené a zsidót, az unitáriust, a lutheránust, a kálvi-
n i s t á t , a nem-egyesültet, akiknél az iskola a felekezetnek 
növénykertje, hogyan ne sértené a katholikusnak érzületét? 
A kath. szülő is kath. vallásos gyermeket akar, s habár a 
szülő a vallásosságban nem is példás, mindazonáltal gyer-
mekét példás vallásosságunak óhajtja. 

Ezen érzület valóban megsértetnék, s üdvözöljük a 
minister báró urat e másik tételben is, hogy az oktatásnak, 
a nevelésnek vallásosnak kell lenni, vallásos pedig nem le-
het vallásos felekezet működése nélkül az iskolában. Csak 
azt nem sértené, akinek vallásos érzülete nincsen. 

Evvel a minister ur gátot vetett hazánkban a badeni 
és bécsi fanaticus törvényhozóknak, kik az iskolát az egy-
háztól, a nevelést a religiotól elszakitják, s igy az oktatás-
nak, a nevelésnek, a jövő nemzedék vallásos és polgári er-
kölcsösségének halálos döfést adnak. 

Miután az első tételt felállította a minister báró ur, 
hogy az államnak sem joga, sem kötelessége nincs az okta-
tást és nevelést kezeibe összpontositani, e második ma-
gától folyik, hogy maradjon annak kezében, akinek ehez 
joga, kötelessége is van : az egyháznál, s a családnál. 

Mi tudjuk, s mi mondjuk is, hogy az állam égbekiáltó 
jogsértés nélkül nem kaparhatja kezébe az oktatásügyet, 
még ha pénze volna is reá, még ha az államkormányzatban 
centralisatió is uralkodnék; ugyszinte jogosan nem zárhatja 
ki az iskolából a felekezetességet, még ha a közvélemény meg 
sem ütődnék rajta. Ezt mi, kaiholikusok mondjuk, hogy a 
prot. iskola legyen pro.estans, a zsidó iskola maradjon zsidó, 
akik óhajtanánk, hogy az egész világ katholikus lenne. De 
hogy jogtiprás utján jussunk ehez, azt soha nem akarjuk. 
Legyőzhetlen tévedésen alapul ugyan a prot. szülőnek lel-
kismeret! meggyőződése, hogy gyermekét prot. vallásban 
nevelje vagy neveltesse; de a legyőzhetlen tévedésnek a cse-
lekedetben, meddig tévedésnek nem ismertetik fel, oly köte-
lező ereje vagyon, mint az igazzal megegyező meggyőződés-
nek ; azaz a személyre kötelesség. Ebben őt gátolni jogta-
lanság, önkény, vad erőszak lenne. A minister báró ur nem 
bocsátkozik le az elvekre, mint minister csak arra tekint, 
mily szél fú j odakint? mily irányban megy az árfolyam, fel-
téve az állam mindenhatóságát, mit lehet végrehajtani ? Da 
mi az elvek emberei, a végletek gyermekei, mindent kez-
detről veszünk fel, hogy tájékozást és szabályt nyerjünk. 

Legyen tehát protestánsok iskolája prot. felekezetű, 
legyen a katholikusok iskolája kath. iskola. Bár a protes-
tánsok viseltetnének ily loyalitás>al irántunk! De mi ebben 
saját magunkét védjük, hogy ez által másoké is védve van, 

azt mint incidenst fogadjuk, emiatt sem érdemet a protestán-
sok előtt, sem bűnt saját elvrokonaink előtt nem akarunk fe-
jünkre hozni. 

Annálinkább hangoztatjuk ezt a magyar hazában, 
mert ha lesz felekezet nélküli iskola, az az eddig volt kath. 
iskola lesz, miután a protestánsok az ő iskoláikat kezeikből 
ki nem eresztik. Csak azon csudálkozunk, hogy mialatt a 
protestánsok kukkani sem engednek az ő iskolájukba, az-
alatt ők neki rohannak a kath. iskoláknak, praeceptoros-
kodnak, javasolgatnak, itészkednek, tamquam magistri in 
Israel. A szeméremtől mi több erőt, a szeméremre pedig 
több figyelmet vártunk. S mi lesz ebből ? Az, hogy a vegyes 
felekezetű tanitók összejönnek, a ka th iskolát deszkára fe-
szitik, vizsgálják, persze hogy hiányokat találhatni minde-
nütt, s épen a prot. férfiak azok, akik ezekután leskelődnek, 
nagyitják, feketitik. A prot. iskoláról szó sincs, azt deszkára 
feszíteni nem szabad ; mi természetesebb tehát, minthogy 
biz a kath. iskola igen csúnya, igen rongyos, a protestáns 
iskola pedig igen szép, igen ép. 

Hogy tehát a mostani minister ur nem akar felekezet 
nélküli iskolákat, az, mikint a népnevelési egyletekről irott 
körlevélből olvassuk, helyi, időközi kényszer. Váljon még a 
minister urnák személyes elve-e? nem tudjuk. 

De midőn felekezeties iskolát akar, felekezet nélküli 
népnevelési egyleteket óhajt. Elfogadja ugyan, ha felekezet 
szerint alakulnak az egyletek, csak alakuljanak, de mégis 
felekezet nélküli egyletek a személyes óhajtás. 

Ez a lapis offenaionis, mely miatt a felekezet nél-
küli egyletek igen gyérek, felekezetes egyletek pedig épen 
nem alakulnak. Hasztalan takargat juk a dolog beteg olda-
lát, beteg marad az a takaró alatt is, a minister magánjelle-
gű levele épen a protestánsok részéről a legnagyobb bizal-
matlansággal találkozott. 

Ugyanis, ha a nm. ministor urnái oly nagy a meggyőző-
dés, hogy felekezetnélküli néptanodát az ország még nem 
kiván, s ha vannak, akik ezt kivánják, számuk még nem 
oly nagy, hogy arra a minister támaszkodhatnék, miért 
neminditványoztatott tehát egyenesen felekezetes népnevelési 
egylet? A komoly olvasó a ministeri magánlevelén azonnal 
felakad, s ezen dilemmába esik : vagy felekezetes néptano-
dákat akar a minister, s akkor a felekezet nélküli egyletek 
csak zavart idézhetnek elő; vagy pedig ezen felekezet nél-
küli egyletek által akar ja a néptanodákról a felekezetessé-
get letörülni. Ez gyanitásnak látszik, de mégis szigorú leho-
zás a minister báró urnák leveléből. Kisérleti tűzgolyónak 
vétethetik az, annak megtudására, mily szél fuj a felsőbb, a 
távolabb légrétegekben ? 

Megmondjuk a dolog bibéjét. 
A nm. minister ur mint magányos ember, ki az okta-

tásügyről sokat elmélkedett, szól a körlevélben; mégis az 
egyletek megé mint minister áll, hogy hallja előadásaikat, 
méltányolja javaslataikat. 

Első tekintetre tehát az egyletek társadalmi közegek, 
utóvégre mégis a minister kezében hivataleszközök. 

Amphibium, hüllő, mely arczczal édesget, háttal pedig 
rémit, egy kezében darab kenyeret nyújt, más kezében pedig 
korbácsot suhogtat. 



E határozatlanság, e kétértelmű alap az, mely a ma-
gyarnak, aki tisztán szeret látni mindent, nem tetszhetik. 
Akarok valamit, valamiképen, de mégis amint ti fogjátok 
akarni, én is ugy akarom. Akarok most valamit, de mi az ? 
akkor fogom tudni, ha tik megmondjátok, mit akartok. 

Mily indokok vezették a protestánsokat, hogy ezen 
egyleteknek ellene mondtak, ezeket „sem kivihetőknek, sem 
czélszerüeknek, sem kivánatosnak" nem tartván,2) ezt a ti-
szántúli superintendentia nem mondta, s amit mondott, azt 
erősen meg lehet czáfolni, s t. Molnár Aladár mégis czáfolta; 
más indok volt tehát, mely őket e határozásban vezette. 
Gondoljuk, hogy ha mi felkaroljuk az egyleteket, a protes-
tánsok kézzel-lábbal ellenök lesznek. 

Talán nem csalódunk, hogy ha azon in dokot gyanít-
juk, mely az egyletek viszonyából születik a ministerhez. 
Filó Lajos ezt hangoztatta leginkább. 

Mert ezen egyletek magántársulatok, az iskolával hi-
vatalos viszonyban nincsenek ; de a ministerrel, mint minis-
terrel leveleznek, a minister reájok hallgat, javaslataikat fo-
gadja; tehát nevezzük bár félhivatalos viszonynak, e viszony 
minden esetre olyan, mely ministeri, hivatalos közbelépésnek 
lehet alkalma, sőt mely ily hivatalos ministeri lépést felhívni 
képes is. 

Elméletileg tehát az egylet nem hivatalos közeg, tettleg 
egészen az. I t t a kétértelmiség, itt a határozatlanság, itt a 
tervnek beteg oldala. 

Mi ennek a következése ? 
Nem mondjuk b. Eötvös József ur kezében, mi a kö-

vetkezés, hanem ministernek kezében mi a következése? B. 
Eötvös ma minister, holnap leLet más. 

Tegyük fel, hogy minden vármegyében, minden szol-
gabírói kerületben lesz felekezet nélküli egylet a népisko-
lákról. 

Ezek évi, sőt hónapos jelentéseikkel oly befolyásra te-
hetnek szert, hogy a felekezetes iskola az ő felekezetessé-
géből kivetkőztetik. Egy ideig az iskolai igazgatóság ellen-
állhat az egylet nyomásának, hogyan fog ellenállhatni, ha 
ezen nyomás Pesten, a ministeri irodán keresztül fog reája 
törni ? Lehet ugyan mondani, hogy nem a minister, hanem 
a közvélemény gyakorolta e nyomást ; de ki lehet ma an-
nyira bárgyú, hogy ne tudná, mikint kerekednek fel a köz-
vélemények ? S mily néptanítót, melyik esperesei nem le-
hetne ez uton erkölcsileg agyonlármázni, melyik néptanodát 
le nem gyalázni ? Utoljára kisülhet az igazság, napfényre 
jöhet az ártatlanság ; de későn, mert az emberek előtt reha-
bilitatio nincsen. Érdekeltség az leginkább, amit a minister 
ur akart elérni, de sokszor olyan, melyről el lehet mondani : 
adtál uram esőt, de nincs köszönet benne. 

Lesz tehát, vagy legalább lehet, hogy midőn az isko-
láknak a felekezetességet egy kézzel megadjuk, azt a má-
sikkal elveszszük. 

Gondoljuk, hogy meddig a protestánsok Magyarország-
ban túlnyomó számban nem lesznek, ezt az esélyességet el 
nem fogadják. 

S épen azon superintendentia nyilatkozott legelőször, 

*) P . Napló 196. s í . aug. 27. 1867. az „Alföldi Hír lap" 21-dik 
száma után. 

hogy a népnevelési egyletek nem kivánatosak, sem ki nem 
vihetők, ahol a protestánsok tömötten laknak, s községeik 
legvagyonosabbak. Készek ők a jelen hiányos népnevelés 
mellett maradni, a hiányokon lassan évről évre igazitani, 
semmint iskoláikba bármily közegnek befolyást nyitni. Prot, 
egylet status in statu; nem-prot. egylet pedig elutasittatik. 

Tiszteljük ez indokokat, s a nehézségek forrását ab-
ban találjuk, hogy a minister ur magánjellegű társulatok 
jelentéseinek az ő ministerei hivatalos irodájába előre utat 
nyit. Oda tolakodhatik ugyan más magánjellegű irat is; de 
mikor az Írásra előre felszólittatik valaki, mikor Írására az 
adandó figyelem előre biztosíttatik, tagadjuk bár annak hi-
vatalos jellegét, mégis azt szüli az, amit a hivatalos irat szo-
kott szülni. A minister ur ő nméltósága t. Filó Lajoshoz in-
tézett levelében erősen tiltakozott az egyletek hivatalos 
közeget játszó jellege ellen, nincs is ok gyanakodni, hogy b. 
Eötvös Józsefnél hivatalos jelleget öltsenek fel magukra, de 
más ministernél legkönnyebben ölthetnek ily jelleget. Ak-
kor maradna az egylet magán-egylet, hacsak saját körében, 
vagy saját közlönyeiben nyilatkoznék, mint bármily más ér-
dek szokott nyilatkozni, s ha találna is utat a ministeri iro-
dába, ez esetleges, nem pedig előre biztosított ut volna. 

De mindezek csak a protestánsok indokai. 
A katholikusoknál még elvi kérdés is fordul elő, mely 

minden becsületes katholikust első tekintetre a kétes jellegű 
egyletektől elriaszt. Ne értsen félre senki, mi elvről szólunk, 
melyen változtatni nincs hatalmunkban, s nem mi leszünk 
szigorúak, hanem az elv, mely elönkbe szabályt szab. A 
P . N. (209. sz. sept. 11.) ,Quos ego' hangjától meg nem 
ijedünk, iskolázást el nem fogadunk, rémitgetésnek ajtót 
mutatunk. Es ha a tiszántúli prot. superintendentiát nem 
tetszett fenyegetéssel, légtisztitással ijesztgetni, nem lát-
juk át, miért kelljen a kath. papságot rémítgetni, mert egy 
szerény és becsületes papja merészelt egy röpiratban csak fe-
lében ugy nyilatkozni, mint a debreczeni protestánsok. 
„Csak erőlködjetek, ha tetszik, próbáljatok vihart is támasz-
tani, ennek is meglesz a maga haszna; tisztítani fogja a lát-
határt ," ez Marat, vagy Garibaldi ajkaira jobban illik, sem-
mint egy magyar újságíróhoz. Sikerült sokszor a kath. pap-
ságot megfélemlíteni, most is kisértgetik ezt, mihelyt mer 
felszólalni. 

Mondjuk: „a kétes jellegű egyletekről," mert átalában, 
miután a nm. minister ur a felekezetes egyleteket is örömmel 
fogadja, ezekről nem akadályoztatunk kimondani, hogy kor-
szerűek, kivánatosak, kivihetők. 

A kath. egyház az iskolát, mely az egyháztól el 
van szakítva, kárhoztatja ; nem lehet tehát neki oly közeget 
elfogadni, vele bármi nem hivatalos érintkezésbe ereszkedni, 
mely egylet az egyháztól elszakadt, s mégis befolyása lehet 
a kath. iskolára, mert ez annyit jelentene, mint a kath. is-
kolára nem katholikus ágensnek önkényt befolyást engedni, 
azaz befolyást adni. 

Hogy az egyház a vallásközönyö3 államtól ily befolyást a 
kath. iskolákba tűr, csak is tür, ezt teheti, mert ki nem zárhat-
j a ; de épen azért, mivel az ily vallásközönyös államnak befo-
lyását csak türi, az adott türelemben a befolyást nem he-
lyesli, — hogy még önkényt más vallásközönyös közegek-
nek is iskoláira befolyást nyisson, ezt kath. elvének megtaga-
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dása nélkül nem teheti. A kath. elvet véve zsinórmértékül, 
nem lehet helyeselni, sőt elkeríilhetlenül roszalni kell min-
den vallásközönyös egyletet, hordana bár mily humanitási 
czéget homlokán, s akik beléptek, nem lehet nekik mást 
tanácsolni, mint revocare gradum, a jó szándék a rosz cse-
lekedetben nem ment ki minket. 

Megkerülése volna ez a kath. elvnek, és valóságos ki-
játszása ; mert vagy lesz a felekezetnélküli egyleteknek be-
folyása a felekezetes kath. iskolákra, vagy nem lesz. Ha 
nem lesz, akkor fölöslegesek, czélszerütlenek : ha lesz befo-
lyásuk, csak felekezetnélküli lehet, s amilyen a befolyás, 
oly gyümölcsöt is terem az, t. i. felekezetnélkülit. Mondjuk 
ki : sikerüljön a hazában felekezetnélküli egyleteket alakí-
tani, működésbe hozni, a minister által emiitett közvélemény 
azonnal meglesz, hogy a néptanoda is felekezetnélküli le-
gyen, s amit most a minister ur nem tesz, mert a közvéle-
mény nincs meg, azonnal meg fogja tehetni, s ha ö nem, 
megteendi más minister. Amit a diagonalison el nem érünk, 
elérjük azt majd per catetos, a szájasok majd csinálnak köz-
véleményt, a ,,Quos ego" hangban irandó czikkek megfé-
lemlítik majd azokat, kik ellenmondanának. „Az egyletek 
által egy erős közvéleménynek alakitása vala czélom,— igy 
ir b. Eötvös József t. Filó Lajoshoz, — hogy a népnevelés 
körül az országban létező különböző nézetek a lehetőségig 
egyesittessenek, és igy ezen kérdésben egy erős, organizált 
vélemény támadjon." 

Lehetne ugyan mondani, hogy az egylet anyagi esz^ 
közökkel, könyvvel, Írószerekkel stb. fogja ellátni az iskolát. 

Ha csak ez, minden püspök hálával fogná fogadni e 
segélyezést, mert eddig ő adta, eddig a plébános szerezte 
mindezt; de az egylet jelentést teend a tanitó képességéről, 
a tanitás sikeréről, s annyiról a ministeri terv szerint, hogy 
még a buzgó tanitót bigotténak, rajongónak is képes kiki-
áltani a vidéken, s feljelenteni a ministernél, s mindenféle 
javaslatokat ajánlani. 

A felekezetnélküli egyletnek tehát oly nagy a műkö-
dési köre, hogy mihamar képes a legjobb kath. iskolát is 
különféle ürügy alatt ugy legyalázni, hogy a legutolsónak, 
sőt borzalomnak fog tartatni az országban. Ennek is tulajdo-
nít juk a nm. ministeri nyilatkozatot, mintha a kath. népta-
nodák alantabb állnának a prot. néptanodáknál, mert mikor a 
prot. néptanodákról nem szabad szólni, nem is tolakodik oda 
egy katholikus ember sem, hogy reformálgasson, a kath. 
tanügyről mindenki beszél ; s midőn egynek hiányait pen-
get jük, a másikról egészen hallgatunk, arra gondolatra ju-
tunk, hogy biz csak az rosz, a másik jó, legalább jobb, mert 
ennek hiányairól sehol sincs szó. 

A lapok az egylet jelentéseire nyitvák leendnek, ki-
váltképen a felekezetnélküli egyleteknek. 

Kontár van elég, aki egy békát sem tett tanitóul, nem 
is fizetett semmit a népiskolára, soha sem látott népiskolát, 
legfölebb kívülről, ez fog leginkább lármázni. 

Midőn tehát a protestánsoknál utilitási szempontból 
indulnak ki, addig a katholikusoknál a felekezetnélküli 
egyletekot elvből nem fogadhatják el, s elvét tagadná meg 
azon plébános, azon alesperes, azon püspök, aki a felekezet-
nélküli egylet megalkotásához járulna, aki benne részt ven-
ne, vagy annak képviselőjével szóba is állna az iskoláról. 

Mondhatná neki : t. ur ! mint honfitársamat elfogadom 
házamnál, de az iskoláról ne szóljon nekem semmit, mert 
önnel, felekezetnélküli egylet közegével, legfölebb annyit 
szólhatok, hogy a népet vallásossá kell nevelni ; erre pedig 
a vallásos iskola az eszköz ; mi nem beszélhetünk e tárgyról, 
minket elv választ el messzire egymástól. 

A felekezetnélküli egylet, mig teendője az anyagi se-
gélyezésen kivül is kiterjed, s mig csak ezen anyagi segélyt is 
nem a plébános kezébe adja, annyi, mint felekezetnélküli 
iskola, felekezetnélküli tanitó, felekezetnélküli rendező, ha-
bár közvetve a minister által is,mindig felekezetnélküli nép-
iskola. 

Ezt nem akarhatjuk, nem akarjuk, mert akarnunk nem 
szabad. 

Az egyháztól eszakitott, az egyház befolyásától elzárt, 
vagy a vallásfelekezetek között közös iskola kérdése már 
megoldott kérdés a katholikusok előtt. 

A szentatya 1864. jul. 14-röl Hermann frciburgi ér-
sekhez irott „Quum non sine" levele dogmaticai érvényű. 
Ebben a szentatya épen a magas, a közép, a népiskolákról, 
együttesen a tanításról szól, azon törekvésről, mely a taní-
tást, s a nevelést az egyháztól elvéve, egészen az állam kezébe 
teszi le. „Tot funestissimis machinationibus, irja a pápa, 
quae adhibentur, ut a publicis institutionibus ac domesticis 
familiis quotidie magis sanctissima Christi fides,religio,eiusque 
salutaris doctrina amoveatur,et saluberrima ejus vis coangu-
stetur ac praepediatur. Quae tot perniciosissimae machinatio-
nes ex tot pravis doctrinis necessario originem habent. At 
vero cum hujusmodi perniciosissima docendi ratio sejuncta a 
catholica fide, et ab Ecclesiae potestate maximo sit homini-
bus et societati damno, dum agitur de literis, severioribus-
que disciplinis tradendis, ac de educatione curanda in seho-
lis, publicisque institutis, quae honestioribus societatis clas-
sibus sunt destinata : ecquis non videt multo graviora mala 
et damna ex hac methodo derivare, si eadem in populäres 
inducatur scholas ? Etenim in hisce potissimum scholis 
omnes cujusque e populo classis pueri vel a teneris annis 
sanetissimae nostrae religionis mysteriis ac praeceptis sedulo 
sunt erudiendi, et ad pietatem, morumque honestatem, et ad 
religionem eivilemque vivendi rationem accurate formandi. 
— Atque in eisdem scholis religiosa praesertim doctrina ita 
primarium in iustitutione et educatione locum habere ac do-
minari debet, ut aliarum rerum cognitiones, quibus juventus 
imbuitur, veluti adventitiae appareant. Quapropter juventus 
maximis periculis exponitur, nisi ejus in memoratis scholis 
institutio arctissimo cum religiosa doctrina vinculo consocie-
tur. — Cum igitur populäres scholae ad populum religiose 
formandum, ejusque pietatem et christianam morum discipli-
nam fovendam sint praesertim statutae, iccirco omnera Ec-
clesiae curam, solicitudinem et vigilantiam prae ceteris edu-
cat ions institutis sibi merito atque optimo jure vindicarunt. 
— Ac propterea consilia, conatusque arcendi a popularibus 
scholis Ecclesiae potestatem proficiscuutur ex animo eidem 
Ecclesiae summopere adverso, atque ex studio exstinguendi 
in populis divinum sanetissimae fidei nostrae lumen. Quo-
circa quaecumque earum ab Ecclesia sejunetio maximum 
eidem Ecclesiae, ipsisque scholis affert detrimentum. — Certe 
tibi hujusmodi a d exiturn perduceretur consilium, et juven-



tus misere exponeretur damno circa fidem, tum Ecclesia 
cogeretur declarare ejusmodi scholas catholicae Ecclesiae 
adversas haud posse in conscientia frequentari." 

Ezt dogmaticai tekintélylyel mondja ki a syllabus 45, 
46, 47, 48-ik tétele. 

Ezt mondja az 1864. dec. 8-án kiadott pápai körlevél 
is, ezt irta a bajor püspökökhez is 1864. aug. 18-án „Maxima 
quidem" levelében. 

Igaz, a magyar minister elég nemeslelkü, hogy a nép-
iskolát az egyháztól elszakítani ne akar ja ; elég nemeslelkü 
arra is, hogy még a felekezetnélküli egyletek szakadatlan 
nógatására se tegye ezt ; de a dolog az életbe vág, a kath. 
kebel fél, hogy a felekezetnélküli egyletek később egy más 
minister kezében a népiskolát meg no foszszák az ő felekeze-
tességétől. Kontár van elég, aki minél kevesebbet ért a nép-
neveléshez, annál többet kiabál ; szaklap is volt,mely e czélra 
minden erőből dolgozott : nem lehet tehát csudálkozni, ha 
minden katholikus, akinek csak esze és szive helyén van, a fe-
lekezetnélküli egyleteket kerüli, létrehozásukat nemcsak elő 
nem segíti, hanem akadályozza is, s ahol keletkeznének, ve-
lök szóba sem áll, s mint hívatlan vendéget, kiről lehet mon-
dani, hogy ha befogadod házadba, kiver a házadból, magá-
tól elutasítja. Hiszen a minister nyiltan irja : „Sokan van-
nak a hazában, kik a valláskülönbség nélküli közös iskolák 
felállítását kívánatosnak t a r t j ák ; előttem kétségtelennek 
látszik, hogy a többség a jelen pillanatban e nézetet nem 
osztja még." Legyen valláskülönbség nélkül közös egylet, 
ami még nincs meg, az meglesz, a vallásközös, vagy inkább 
vallásnélküli iskolát kivánók az „erős, az organizált közvé-
leményt" fogják alkotni, akkor j a j neked kath. népiskola, 
j a j neked kath. elv. 

Vallásos elvi kérdés parancsol ily viseletet nekünk, 
hogy veszélyes közeget ne hozzunk nyakunkra. Aki fele-
kezetes népiskolát nem akar, az a népet meg akar ja rontani, 
mikint maga is romlott. 

Ebben a zsidókkal, protestánsokkal egy elvet vallunk, 
egy irányt követünk ; mindenikünk felekezetes iskolát 
akarva, másfélét nem akar, s religioi elveinél fogva akarnia 
nem lehet, — tehát csak felekezetes népnevelési egyletet. 
Fussunk versenyt mindnyájan, kiki a maga ösvényén, igy 
fog emelkedni a népoktatás, igy a haza jólléte, igy a val-
lásosság. 

Csak az a félelem, hogy a felekezetnélküli egyletek, 
bofolyást nyervén a népiskolákra, ezeknek vallásos jellegét 
letapossák, tar t vissza minket tölök ; csak az a félelem, ne-
hogy amit a nemeslelkü minister egyenesen nem akar, val-
lástalan népiskolát, azt megkerülve egy más minister hozza 
létre, aki a nm. minister báróval nemeslelküségre nézve 
épen nem fog versenyezhetni, és épen azon egyletek által, 
melyeket ezen minister jó szándékból hozott létre. 

Ily nagy fontosságú ügyben nem szabad esélyekre bi-
zakodni. 

Azért, habár gondoljuk, hogy a minister báró ur csak 
azért mondta óhajtandónak a felekezetnélküli egyleteket, 
mert a liberalismusnak tanait nem akarta nyiltan megta-
gadni, mégis ily felekezetnélküli egyletekről a tiszántúli 
superintendentiával együtt mi is mondjuk : hogy ezek nem 
czélszerüek, nem kívánatosak, ki nem vihetők. 

De midőn a vallásközös,vagy jobban vallásközönyös, val-
láskerülő egyleteket nem akarjuk,szivünk egész melegével üd-
vözölni fogjuk a felekezetes népnevelési egyleteket; midőn azt 
mondjuk, tartsuk magunkat távol a hitközönyös egyletektől, 
kimondjuk azt is, álljunk neki s minden telhető buzgóság-
gal, áldozattal alakítsunk kath. népnevelési egyleteket. 

Nincs mit félnünk ezektől,hasznosak lehetnek, kivihe-
tők, most már szükségesek. (Folyt.) 

MECHLIN, nov. 1-én. (Folyt.) A septbr. 6-iki ülésben 
Déchamps M. A., Jáczint atya, Chatham püspök, és Brau-
wers áldozár Amsterdamból szónokoltak, s azonfelül Eckert 
atyának (a Paulisták szerzetéből) értekezése olvastatott a 
catholicisnmsnak állapotáról Éjszak-Amerikában. Eckert a 
protestantismusnak és catholicismusnak menete közt az új-
világban, párhuzamot vonván, azt vitatja, hogy az előbbi az 
amerikai vérmérsékletének nem felel meg, és azért érezhc-
töleg oszlófélben van, mig a második gyarapodik. Eckert 
forrón kér uj apostolokat Európából, és Amerikában is con-
gressus tartását óhajtja. Brauwers beszéde egyike volt a 
legnagyobb élvezetet szerzőknek. B. a szó teljes értelmében 
szónok. Hollandban a katholikusok mindinkább gyarapod-
nak, és ennek daczára a prot. kormány jól bánik velők. Még 
ugyan maradtak fen a törvényekben a régi üldözés nyomai, 
de ezek ellen örvendetes reactio mutatkozik. Miután a ca-
tholicismus tiszteli az állam jogait, ez viszont tiszteli övéit. 
A püspökök az egyházi vagyon kezelése körül szabályokat 
alkottak, és a kormány ezeket törvényerővel ruházta fel. 
Sz. Vincze társulata testületi jogot nyert. A katholikusok 
jó polgárok, hü alattvalók és a király tudja, hogy számithat 
reájok. A hollandusok szeretik a sz.-széket, fiai közöl sokan 
pápai zászló alatt vitézkednek. Egyetlen egy tartomány 
639 zuávot adott. Az egyház benső élete fejlődik. 

A zárülés az osztályok jelentéseinek olvasására és 
megvitatására szenteltetett. A jelentések átalában világo-
sak, határozottan és helyesen indokolva fogalmaztattak. 
Végzéseik helyeseltetvén, ujabb indokokkal is megvilágosit-
tattak. Delia Faille báró örömét fejezte ki a congressus szeren-
csés eredménye fölött, és ő neki Rajkem indítványára az 
ügyek vezetése körül tanúsított tapintat és buzgóságért mél-
tán megérdemlett köszönet szavaztatott. Szent Rombant 
egyházábani szentbeszéd, melyet Jáczint atya tartott, és 
hálaadó „Te Deum" bevégezte a müvet. A háromszáz terí-
tékű lakománál a bibornokérsek is jelen volt. Mechlin vá-
rosának joga van az elismerésre. Látogatóit vendégszeretö-
leg fogadta, a házak feldiszitve, este kivilágitva valának. 
Ducpétiaux titkár — mit elhallgatni nem szabad — most is 
a congressus szervezője volt, és a teher legnagyobb részét ő 
vitte. A gyülekezetnek több izben ismételt lelkes üdvkiál-
tásai tanúsították, hogy Ducpétiaux érdemei minden oldalon 
méltó elismerésben részesülnek. A congressusnak a fenteb-
biekben egész átalánosságban vázolt menete után röviden 
még egyes részletekről is kivánunk megemlékezni. Delia 
Faille báró alelnök emiitett megnyitó beszédének csak né-
hány fömozzanatát emiitjük. A harcz, a küzdelem az egyház 
változatlan sorsa. Korunk, mely a polgári társadalom alap-
jait, és annak viszonyát az egyházhoz meg akarta változ-
tatni, váljon bir-e ama előjoggal eme küzdelem végét lát-
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hatni ? Sokan illusiókban ringatták magokat, ugy hogy a 
pápának több izben kellett szavát emelni az egyház tanai-
nak, és a politikai morál valódi elveinek felderítésére. A 
báró e csalhatatlan tekintély szava előtt meghajol, feltétlenül, 
tartózkodás nélkül. . . . „Midőn az igazság kérlelhetlen el-
lenségei az államot az egyháztól elszakitni iparkodnak, 
Krisztust elvetik, oh uraim ez nem azért történik, hogy ne-
künk tűrhetőbb sorsot készítsenek, hanem inkább, hogy 
szabadabban nyomhassanak." Szeretném, kiált fel a szónok, 
ha egy államot mutatnának fel, melyben a liberalismus nem 
üldözte az egyházat. Szerencsétlenségre ! nem minden ka-
tholikusnak nyíltak még ki szemei, nem akarnak leszállani 
a küzdtérre, hogy ott Isten ellenségei ellen harczoljanak. 
Váljon az egyház szabadságát, függetlenségét máskint, mint 
küzdelem árán megnyerhetjük-e? Minden mást mutat. Ma-
gában Belgiumban hová jutottunk ? Az egyház nálunk meg-
támadtatik vallási, jótékonysági müveiben, magában a cul-
tusban is. . . . A legünnepélyesebb Ígéretek, szerződések el-
lenére idáig jutottunk. Tanuljunk tehát csak magunkra szá-
mítani, és készüljünk folyton küzdelemre, melyet bátran, 
kitartón, egyesülten kell folytatnunk. A keresztesek fiai 
vagyunk, a fenyegető hitetlenség ellen u j kereszthadat in-
dítsunk, mindenki saját fegyverével. A liberális elméletek 
csábító látszólagosságai még számos katholikust fogva tar-
tanak, ezeknek szükségök van a keresztény politikának 
észbeli és történelmi bevitatására." 

Falloux beszéde, mint fennebb emiitők, nem a legna-
gyobb benyomást szülte. A keresztény, és az úgynevezett 
liberális eszmék szövetsége nem fog létesülni, mi épen ugy 
visszautasítjuk az ujabbkori elméleteket, amint elleneseink 
gyűlölik a kereszténységet. Itt compromissum, kiegyezke-
dés nem lehetséges, és azért a küzdelem meg nem szünhetik. 
A harcz alakja az idő szerint változhatik, de meg lesz. Ne-
künk törekednünk kell mennél jobb állást foglalni. A valódi 
bátorság váljon abban áll-e, hogy ellenségünknek megen-
gedjük erejét kifejteni, tevékenységét mindenhová kiter-
jeszteni, és csak azért, hogy „a szép harcz" gyönyöreit él-
vezzük, mely oly sokszor leend egyenlőtlen ? . . . Az egy-
háznak, ha a birodalmakkal békében van is, elég tenni va-
lója marad, elég ellenség leküzdeni való, mert a tévely és 
vétek állandóak. Az államnak, mint Isten szolgájának a 
jóra, az egyházzal szövetkeznie kell. Eme szövetséget kí-
vánja századunk mindenütt felbontani, és azért nem tarto-
zunk azon megcsudálásban, melyet Falloux gróf irányában 
érez és tanusit. 

Tárczairók, tudósítók leirása szerint Jáczint atya 
vakmerő ujitó, és oly gondolkodó volna, ki kora szükségeit 
másként fogja fel, mint elődei, rendszerek alkotója,elmélkedő 
lángeszének hatalma és azok terjesztője szavának ereje által. 
Mennyire különbözik e képtől a Mechlinben szónoklott Já-
czint! Semmi ujitási viszketeg, semmi kalandszerü speculatio 
nem volt észlelhető, az ö újításai csak irodalmiak, m ereszke-
dései kizárólag költőiek. Jáczint költő, de nem azok közöl, 
kiknél az érzékiesség kiir t ja az emberi lélek nagyságát ké-

pező érzelmeket. Mint hitetlen Jáczint vetélkedett volna egy 
Hugó excentricitásaival,mint keresztény és szerzetes az egy-
ház komoly és szigorú tanát hirdeti, néha ugyan különcz 
módon, de soha nem vétvén az orthodoxia ellen. Kifejezései-
nek könnyűsége, bősége, gazdagsága valóban bámulatra 
méltó. A legtöbb szónok hallgatóinak mintegy közreműködé-
sét tételezi fel, hogy azok gondolatai kövessék őket. Jáczint 
hallgatósága nem működik, a gondolat oly teljesen, ékesen, 
világosan jön, hogy a figyelem semmi fáradságba nem kerül. 
Semmi sem veszélytelenebb Jáczint demonstratiojánál, ki a 
nép között a szükségeihez és kötelmeihez mért nevelés jóté-
teményét terjeszteni, és ez által képesiteni akarja a közü-
gyekbeni szélesebb részvétre. Ez a mi programunktól sem 
elütő. Jáczintnál különben a franczia nyelv finomsága az 
apostolinak egyszerűségét túlhaladja, mi különben nem akar 
mondva lenni a congressus alatt tartott szónoklataira vo-
natkozólag. 

Többen az amerikai püspökök közöl, mielőtt elhagyták 
volna Európát a centenáriumról hazatérve, megkivánták lá-
togatni városunkat, hogy felmelegedjenek itt is a hivők egy-
ségén, és ha lehet, munkásokat gyűjtsenek az u j világ szá-
mára, kik ott is segitsék művelni az ur szőlőjét, melynek 
még jó része csak félig müveit. — Divat az liberális körök-
ben Amerikát, mint mintaállamot dicsérni. A katholikusok 
e tekintetben menten az előítéletektől, csak azt tekintik, 
mennyire halad az ő ügyök. Két tény világlott ki az ameri-
kai püspökök beszédjeiből Malinesben. Eszakamerika csak 
kevés áldozárt ád, legtöbbje idegen, és még folyton Európá-
ból kérnek áldozárokat. Azután nem lehet aggodalom nélkül 
tekinteni azon roppant számú katholikusokra, kiket a kiván-
dorlás E. Amerikába hoz Hányan közölök tartják meg hitö-
ket, és hagyományozzák át gyermekeikre? Hasonlitsuk 
csak össze a kivándorló irhoniak számát, a valóban hit-
gyakorló katholikusokkal, és meg fogunk ijedni. Nem mind 
arany ami fénylik, és hamis az okoskodás, mely mond ja : 
Amerikában az állam egészen elvált az egyháztól, és ez 
utóbbi épen azért növekszik. — Amerikában még roppant 
nagy a tér, a föld, mely müvelésre szorul, és az igazi aposto-
lokra van szükség. Amerikában az igazság szabad, terjesz-
kedhetik, hirdettethetik, egyéni fáradozás utján, de mely lép-
ten újonnan szenvedélyekbe, szabadosságra, akadályokba 
ütközik. Az evangelium hirdetése nem szónokokat, irókat 
kiván, igényel, — apostolokra van szükség. Megnyerni a lel-
keket nyilt harezban Isten ellenségei ellen, a megnyerteket 
megtartani a hitben, roppant kiterjedésű plébániákat, me-
gyéket kormányozni, vadaknak hirdetni Isten igéjét, átha-
tolni a pusztákon, éhséget, szomjat, hideget szenvedni, száz-
féle felekezettel szemben állani : ime ott az amerikai pap 
élete, hivatása, feladata . . . " A malinesi congressus figye-
lemmel , megindulással hallgatta a két tengerentúli főpap 
előadását, és hiszszük ugy épülésre, mint eredményre mara-
dandó hatással. Ok pénzt és áldozatokat kérnek. Belgium 
eddig sem volt fukar ezekben, és a jövőben sem fog el-
maradni. (Folyt.) 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL. 
Nyomatott Pes t en 1867. K o c s i Sándor Által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaez és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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TARTALOM : A polgári házasság. — A herczegprimás 
rendelete az elemi hittanitásról. — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

A polgári házasság, 
Edclig hit tani és canonjogi szempontból indulva 

lá t tuk, mennyire ellenkezik a polgári házasság most 
divó elmélete szentegyházunk tanaival, — nézzük 
már most a pusztán természeti ész Ítélőszéke előtt, 
hogy ál lhatnak még azon érvek és elvek, melyen a 
polgári házasság alapszik.1) 

A házasság e saecularisatiojának a lapjá t első 
sorban azon tévtan képezi, hogy az merő polgári 
szerződés, alá vetve, mint ilyen, az állam törvénykezé-
sének. De ez nem áll. H a vannak is polgárjogi kö-
vetkezményei, azért a házasság maga még korántsem 
merő polgárjogi viszony; ezt állitva felcserélnénk 
okot és okozatot. — A házasság a természet intéz-
ménye, a teremtő Isten által rendelve, melynek lét-
feltételei, kötelességei és jogai nemcsak hogy füg-
getlenek az államtól, de még meg is előzik annak 
jogi követeléseit, előbbre valók lévén azokná l ; mert 
a család, amint ezt az isteni kinyilatkoztatás tanitja, de 
a pogányok is belát ták, csupán természetes eszük 
vezérfonalán indulva, az ál lamnak valamint eredetét 
u g y alapját is képezi ; a házasság és az ebből eredő 
család törvénykönyvét maga a természet alkotója 
szerkesztette, ez tehát felsőbb rangú az állam tör-
vénykönyvénél , reá ez utóbbi jogos befolyást soha-
sem gyakorolhat oly értelemben, hogy elveit s ren-
delvényeit a maga nézetei szerint vál toztatná; sőt 
ha az állam kötelessége, — amint hogy van is — 

') A Lloyd" nov. 2-i számában említ Bécsből má-
sodik esetet, melyben egy ker. leány Weimarba ment, hogy 
zsidó lehessen, hogy azután egy sziuházi karénekeshez nőül 
mehessen. O ! csak a színházi személyzet házas viszonyait 
állítsa példányképül! s hozzá ad j a : „ime ezen ide s tova me-
nésnek elejét veszi a polgári házasság !" Petriselke is ide-s oda 
ment, La Pommerais is ; hogy a tolvajok, méreg-keverök ide 
s oda ne járjanak, legjobb a codexből kitörülni az ellenök 
hozott §§-okat. A polgári házasság méregkeverés a társada-
lomban, állami szabadalommal — Szerk. 

hogy a jogot védje; ugy e kötelességnek teljesítését 
épen legkevésbbé szabad elmulasztania azon jogok 
i rányában, melyet az egyén egy, a természeti j og 
és vallás elvei s határozatai szerint érvényes házas-
ság kötése által szerez ; — kötelességének és ren-
deltetésének eleget tenni akarván , e jogokat védeni 
kell. -

A házassági kötelék magában véve már vallás-
erkölcsi viszony; ezt beismerték a világ különféle 
népei, midőn a házassági f r igyet mindenütt és min-
den időben vallásos szertartások mellett kötötték. 
A házas felek, midőn szerződésre lépnek, osztatlan 
szeretetet és hűséget Ígérnek egymásnak, ezekre 
nézve pedig az állam nem bir semmiféle kényszeritő 
joghatósággal ; büntethet u g y a n külső vétkeket s 
kihágásokat , de nem erőszakolhat szeretetet és 
hűséget, mik nélkül a házasság semmi egyéb már 
e földön szenvedett pokolnál, v a g y legjobb esetben 
pusztán állati összetársulás. 

Legközvetlenebb eredménye továbbá a házas-
sági szerződésnek a felek egymásra való jogigénye : 
ezen igényt maga az Isten elismerte s j óváhagy ta : 
jogosvoltának tuda ta másrészt elmulaszthat lanul 
szükséges a lelkismeret megnyugta tására ; az állam 
pedig nem adhat ja ama jogot, nem nyú j tha t j a eme 
megnyugtatást , épen mivel az ő hatalma csak külső, 
mégis átcsap a vallás terére, beleszól tisztán lelkis-
mereti ügyekbe, mihelyt a házasságot magát , nem 
elégedve polgári következményeinek rendezéseivel, 
akár törvénykezés, akár birói el járás ut ján rendsza-
bályozni merészli. H iába ürügyl i , hogy igy eljárva 
csak józanul el akar ja választani az egyházat az ál-
lamtól, e merev elválasztás mint mindenütt, u g y itt 
is, kivihetetlen, ha megkísértet ik, káros és vészthozó; 
az állam, ha segítségül nem hivja az egyházat , nem 
képes a házasság méltóságát és szentségét biztosi-
tani, következőleg nem képes saját létezését és fönál-
lását biztos örökérvényű alapra fektetni.2) 

A polgári házasság behozatala különféle okok-

Walter, Naturrecht, 132 1. 
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ból s ehez képes t különféle a l a k b a n tör ténhet ik . H a 
az á l lam többi köz t holmi olyas felekezeteket is tűr, 
me lyeknek va l lás tanával összefér a polgári házasság , 
u g y ezeknek számára behozhat ja ; de ebből még ko-
rán t sem következik , hogy azt meg lehessen vagy 
épen kell jen engednie o l y keresz tények számára , 
a k i k n e k vallása t i l t ja az ilyféle házasságot , k ik te-
h á t csakis va l l á suk törvényeinek megvetésével köt-
n é k azt ; mert mihe ly t az á l lam valami vallást 
elismer, u g y ebből reá azon kötelesség háraml ik , an-
n a k jogai t s törvényei t védeni s erejéhez képest meg-
akadályozni , nehogy követői azokat sértsék és á thág-
j á k , v a g y l ega lább is nem szabad nekik er re törvé-
n y e s szabada lmat nyú j tan ia . E z utóbbi t téve nem 
ismerné el egy elismert va l lásnak törvényei t , miál ta l 
m a g a magáva l jönne el lenmondásba. 

E n n é l még n a g y o b b fonákság , ha a po lgár i há-
zasság kénysze rképen behozat ik , ha t. i. az állam 
másképen kö tö t t házasságtól meg tagad ja az elisme-
rést , ezt pedig tennie kell, hacsak nem akar 
n a g y o b b zavar t és rendet lenséget előidézni a polgári 
házasság behozata la által, mint volt az, ha volt, me-
lye t e behozata l á l ta l ál l i tólagosan el akar hár i tani ; 
s i gy m i n d j á r t i t t e l lenmondásra b u k k a n u n k , minőt 
számta lant fogla l magában az egész in tézmény. 

E l l e n m o n d á s b a n van ez a népnek benső meg-
győződésével , me ly a papi á ldásban , az esketésben 
e g y i k főkel lékét lá t ja a házasság é rvényének , és a 
p u s z t á n polgár i házasságot merő á g y a s s á g n a k nézi. 
D e Flo t te , épen nem egyház i szellemű iró, e r re nézve 
i g y ny i l a tkoz ik : 3 ) „ K o r u n k erkölcsi nézete maga-
san áll a tö rvények felett és a nők igen jó l tud ják 
a m a merény le t horderejét fölfogni, melyet a polgári 
házasság rendszere elkövet mél tóságuk s szabadsá-
g u k ellen jelenleg csakis az egyház i esketés az, 
m e l y a házasságnak a n a g y többség nevében volta-
k é p e n i jel lemét s ebből eredő tiszteletét megadja, 
me lye t a korszellem megtagad a polgári házasságtól 

ahol ez tö rvényesen divik, ott a keresz tény csa-
l á d n a k nincs tö rvényes érvénye, de a törvényesen 
— polgár i u t o n — keletkezett csa ládnak nincs er-
kölcsi becse." 

Azt hozzák fel továbbá, h o g y a keresz tény nép 
a házasság polgár i kötését nem ta r t j a bűnnek , hogy 
tehá t számára is behozatható anélkül , h o g y ezáltal 
e rőszakot köve tnénk el lelkismeretén, mi pedig más-
rész t azokon tör ténnek, kik hi tet lenek levén, mégis 
az egyház i esketésre kényszer í t te tnek; a lelkisme-

3) Eprit de la révolut. p. 2. c. 3. n. 24 és n. 5, 9. 

ret ál talános szabadsága tö rvény előtti egyenlőség 
t ehá t azt k ivánja , h o g y az á l lam va lamenny i tag ja 
számára az é rvényes házasságkötésnek e g y és 
u g y a n a z o n polgári módozatát hozza be, h a g y v a az-
tán az egyesek le lkismeretére ,akarják-e a papi áldást 
t e m p l o m u n k b a n felvenni v a g y s e m ? 

El tekintve attól, hogy nehezen belátható, miért 
kellene egynéme ly hitetlen kedveér t az egész népre 
e g y sereg holmi a lka lmat lan időtvesztegető, a n é p -
nek m a g á n a k feleslegesnek látszó formali tás elvég-
zését r áparancso ln i ; el tekintve attól, nem igaz, hogy 
a lelkismeret szabadsága és a tö rvény előtti egyen-
lőség ezt követelné ; épen e ket tőnél fogva a katholi-
k u s ember jogos igény t t a r tha t arra, hogy az ál lam 
érvényesnek ismerje el azon házasságot, melyet ő 
va l lásának tanai s saját meggyőződése szerint annak 
hisz és vall t. i. az egy házilag kötöt t házasságot .Ehez 
j á r u l hogy épen azok, k iknek kedveért, a szóban 
levő elmélet szerint, a polgári házasság behozat ik 
t. i. a hitetlenek, ezt l eghamarább e lhanyagol ják . A 
h ivők ugyanis , mivel a p a p n a k nem szabad az egy-
házi esketést végeznie, mielőtt a házasság polgár i lag 
be volna jelentve és megkötve, sohasem hanyagol -
j á k el ezt, de a hitetlen, aki nem habozik oly f r i gy re 
lépni, melyet val lása kárhoz ta t , fog-e az sokkal töb-
be t törődni az á l lam elismerésével, midőn másrészt 
ennek e lhanyagolásával még sokkal n a g y o b b kor-
lá t lanságra tesz szert f r igye inek kötése- és felbontá-
s á b a n ? E z azon elméletnek végköve tkezménye : az 
egész nép terhel te t ik egy pár emberért , k ik azu tán 
m a g u k l eghamarább e lhanyago l j ák ezen, csak is az 
ő kedvükér t me gál lapi tot t r endszabá lyoka t . 

(Folyt .) 

A lierczegprimás rendelete az elemi liittanitásról. 

Qui históriám primis labiis degustavit, novit profecto, 
Ecclesiam catholicam esse matrem scholarum, et institutionis 
pubi succrescenti impertiendae, ut adeo históriám instituto-
rum litterariorum recensere idem sit, ac elogia Ecclesiae in 
erigendis ac conservandis scholis, in custodiendis et ab inte-
ritu vindicandis litteris ac litterarum adminiculis enarrare. 
Notae sunt scholae claustrales, quae tot fere numero exstite-
rant, quot claustra erigebantur. Quis porro ignorât parvisia, 
sive scholas elementares, in porticu, sive atrio aedium sacra-
rum exstructas, ac a pube parochiana institutionis in litteris 
hauriendae causa frequentatas? Nimirum ut Ececlesia divinae, 
quam ab unigenito Dei Filo accepit roissioni docendi, his ver-
bis : „euntes docete omnes gentes, baptisantes eos in nomine 
Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia, 
quae mandavi vobis" ') curatius responderet, institutioni, 
quam in ecclesia impertivit, scholasticam omni tempore addi-
dit, ministris suis gravem injungendo obligationem, ut ad 
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imperii endam tani illám quam etiam hanc institutionem so-
lertissime incumberet. Quis constitutiones summorum ponti-
ficum, aut synodorum décréta recensere valeat, quorum te-
nore omnibus ad vineam Domini vocatis operariis inculcatur 
praecipuam muneris sui partem esse : nedűm palmites (nempe 
adultos fideles) viti evangelicae, seu Christo Domino insitas, 
per caritatem Dei ac ere bra virtutum exercitia Eidem uni-
tas conservare, aut verbo et exemplo purgare a vitiis, ut 
fructum plus afferant ; verum etiam succrescentes olivarum 
novellas, (parvulos videlicet), necessariis doctrinae christia-
nae principiis ita excolere, ut illae quoque exspectatum tem-
pore suo faciant f ruc tum? l ) Quod cum ita sit, nonmiremini ff. 
et ff. in Christo dilectissimi, quod eidem argumento inhaeream, 
et insíem, ut juventutis educationem ac institutionem sum-
mopere curae cordique babeatis. Succrescentem pubem in-
struere jux ta christianae vitae praecepta, aíque eorum cor-
dibus habitum virtutis et pietatis paulatim imprimere, sacro-
rum ministrorum merito praecipuum munus reputatur. Ete-
nim si suum decorem conservet Ecclesia, si verae pietatis 
•specimina etiam nunc inter fideles conspiciantur, si patriae 
leges atque instituta quid firmamenti habeant, si denique 
multarum familiarum ingenita quasi sit religio, et morum 
lionestas haereditate ad posteros transmittatur intacta, pro-
fecto haec omnia a recta prolium et adolescentum educatione 
ac formatione maxime sunt repetenda ; prout vicissim ubi 
prolium educatio et institutio culpa parentum ac pastorum 
negligitur, illa oculis objiciuntur tristia sane ruditatis ac mo-
rális depravationis spectacula, quae in circularibus ddto 30. 
augusti h. a. nr. 754. dimissis litteris adumbravi. Hinc est, 
quod quicumque humanae societatis malis mederi efficaciter 
intenderint, initium suae missionis ab hominum ineunabulis 
répétant, sit necesse. Nec id ignorât adversa religioni et 
recto in civitate ordini impietas, quae dum homines perver-
tere et corrumpere conniti tur, juventutem suis telis maxime 
impetit. 

Quum vos, magistri atque duces populi in via salutis 
sitis, parvulos convocate, in medio eorum munus doctoris 
agere in deliciis habete ; dum adhuc tenelli sunt, eis viam 
quae ad templum Domini et ad atrium ejus, nempe scholam 
ducit, ostendite ; grandiores contra mundi illecebras, contra 
falsas atque perversas doctrinas praemunite; scholas quoti-
dianas frequentissime adite, visitate ; dominicales vero insti-
tuée, fovete. Scio quidem e querimoniis cleri dioecesis, quam 
antehac per decennium gubernavi, sed ex i 11 is etiam, quae 
vos mihi e decanalibus congregationibus vestris proposuistis, 
in quantas rem seholarem procuraturi offendatis diffieultates, 
quarum haud postrema, immo vix non palmaris ac praeeipua 
ab indolentia, ut ne dicam supina multorum parentum in 
prolibus suis ad scholam expediendis negligentia provenit, 
quae eo diff:cilius removetur, quo rarius ii vobiscum coope-
rantur, qui possent, ac vi muneris sui etiam deberent vobis 
in depellenda parentum ineuria ac negligentia ope et aucto-
ritate sua adesse. Interim quod vestrarum partium est, inde-
fesso zelo ac diligentia agite. Ante omnia hic etiam bono 
exemplo praelucete. Videat populus, quod scholam frequen-

') Matth. 28. 19. 20. 
2) Joannes 15. 1 - 7 . 

tissime adeatis, experiatur, quod in eadem libenter commo-
remini, convincantur proles, quod in vobis etiam int ra septa 
aedium scholarium patres sui amantissimos habeant , et pro-
cul dubio diligentem institutionis in schola frequentationem 
multum promovistis ; omnem vero in casum obturavistis ora 
eorum, qui clamant, cleri seu ineuriae seu ignaviae tr ibuen-
dum, quod scbolae elementares tam multum desiderari abs 
se pat iantur . Sine hoc exemplo verba vestra, quibus paren-
tes ac proles monetis, obsecratis, arguitis ac increpatis, non 
multum, immo nihil habebent roboris et efficaciae ; loquemini 
velut aes sonans, aut cymbalum tinniens, eritis sicut voxc la -
mantis in deserto. „Coepit Jesus f'aeere et docere" ; 3 j ergo 
prius fecit, dein doeuit. E n norma in omni ramo muneris pa-
storalis sequenda, tutissima, quia per Dei Filium consecrata. 
Procul dubio non eflugerunt attentionem vestram molimina, 
recentissimo tempore eo direetn, ut res scholaris per coadu-
nandos coetus sic dictos scholares promoveretur, qui non 
praeeipiuntur, sed dumtaxat commendantur. Molimina haec 
tantum abest, ut repbrobari debeant, ut potius laudari me-
reantur. Negari enim nequit , multorum ad eumdem finem 
operandum unitis viribus, illum facilius obtineri. Verumta-
men coetus scholares e homogeneis elementis conflatos esse 
oportet, alioquin non concordiam, qua res parvae crescunt, 
sed discordiam parient, qua res etiam magnae et stabiliter 
constitutae dilabuntur. Ecclesia catholica suas scholas hete-
rogeneis influxibus patere tam parum vult, quam parum hu-
jusmodi influxus alíeni a sacris catholicis cives suas in scho-
las et instituta educatoria ac litteraria patiuntur. Coetus 
proinde illos dumtaxat promovebitis vestra etiam ope, vestro-
que studio, qui e viris catholicis coaluerint; immo hujusmodi 
coetibus ipsi quoque nomina vestra dabitis, Ulis velut admi-
niculis ad provehenda materialia scholae emolumenta, et 
quod caput rei est, ad excitandum et acuendum Studium pa-
rochianorum vestrorum circa scholam, et quae in illa impen-
ditur institutionem, nec non ad diligentiorem reddendam 
scholae frequentationem a succrescente pube usuri. 

Denique serio apud animum vestrum perpendite, per 
curam, quam geritis animarum, nihil instantius a vobis re-
quiri, quam ut proles, dum litteras discunt, eodem tempore 
bonis moribus solidius informentur, et in doctrina catholica 
profundius instruantur. 

Datum Strigonii, die 25-a octobris, 1867. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Vallás és közoktatási magyar ministerem előterjesztése folytán a 

pécsi székeskáptalannál Jónás József eddigi őrkanonoknak az éneklő 
kanonokságra , Gottliebovich Pá l eddigi székesegyházi főesperesnek az 
őrkanokságra, Slaby Ferencz kanonoknak a tolnai fó'esperességre leendő 
fokozatos előléptetését ezennel jóváhagyván, az ekként megürült két. 
utolsó kanonoki állomásra Girk Alajos paksi alesperes-plebánost, és Pol-
lák János hi t tudort s a pesti m. kir. egyetem h i t t an i tanárá t ezennel ki -
nevezem. Kelt Párisban, 1867-ik évi oetober 29-én. Ferencz József, s. k . 
B. Eötvös Józef s. k. vallás- és közoktatási magy. kir . minister. 

P E S T , nov. 9 én. Nincs mit félnünk a kath. népneve-
lési egyletektől. 

Népiskoláink hiányai majd mindenütt onnan erednek, 
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hogy mi papok a néptanodában magunkra voltunk ha-
gyatva, magunk küzdöttünk a nép ellenszenvével az isko-
láztatásra nézve. Ha tehát segítségünkre jönnek a helység 
müveitjei, a népnek vénei, kikkel okosan lehet szólani, s a 
néptanoda körül szükséges gondosságot volünk megosztják, 
mi csak örülhetünk e segélyezésnek a jó czélra. Eddig a 
plébánoson kivül nem gondolt senki a néptanodával ; az ur 
nem, mert fiát nem küldte oda, hanem ha alkalmas népta-
nító volt a helységben, házához járatta,— ha pedig néptanító 
nem volt, vagy alkalmatlan, durva, részeges volt, az uraság 
a plébánost, a káplánt kérte meg, vagy pedig különös házi 
nevelöt hozott magának, aki az uracsokat az elemekre ok-
tatta. Ahol ezt egy ur nem birta megtenni, megtették töb-
ben összeállva. Ezen uraknak tehát semmi személyes érde-
kük nem volt a népiskolához,hogy legyen, hogy reá alkalmas 
helyiség, hogy benne ügyes tanitó legyen: egyedül a plébános 
volt, aki nem érdekből, hanem vallásos, lelkismeretes, lelki-
pásztori kötelességből gondos volt a népiskoláról, s megtett, 
amit, magára hagyatva, annyi akadályokkal szemközt, meg-
tehetett. A nép nem gondolt az iskolával, mert tehernek 
tekintette, fiára, leánykájára nyáron leginkább, de télen is 
szüksége volt a háznál. A fiu a barmokat eteti, legelteti, fát 
hord, tüzet rak, vizet hoz, a leányka libát őriz, vagy bölcsőt 
ringat. A falusi kézmiveseknél pedig mind a kettőnek télen 
n y á r o n jó hasznát vehetni. Nincs oly kézmives, aki 5 — 8 
éves gyermekeinek hasznát nem vehetné a mesterséghez, s 
ha Angolországban a gyárakban, nálunk is a műhelyekben 
apróbb kézi munkára, mindig alkalmazhatók az ifjak. 

Mi küzdöttünk a szülők eme lelketlenségével, intet-
tünk, buzdítottunk, feddtünk, fenyegettünk, — szerencsés 
lelkipásztor, akinek atyai buzditásai gyümölcsöt szültek, s 
örültek plébánosaink, ha a nép érzéketlenségéből, mint a 
kősziklából, csak egy cseppet is kisajtolhattak. 

A földmives, a zsellér néppel ép az a bajunk van, ami 
még 16-ik században is nagy urainkkal volt, hogy nem be-
csülvén az oktatást, gyermekeiket nein küldik az iskolába, 
azt a csekélységet is, amit a néptanitónak adniok kell, ren-
desen kisbiróval kellett behajtani, vagy pedig a szegény 
néptanitónak igazságos panaszait hallgatni. 

Ha tehát egyletek alakulván, a müveitek, a népnek 
vénei velünk fognak dolgozni egy czélra, hogy a nép be-
csülje az iskoláztatást, ha mindnyájan, akik a népre hatha-
tunk, valósággal hatni is fogunk, az eredménynek, a téli 
iskolának mi örülhetünk leginkább, a legbuzgóbb plébáno-
sok forró vágyai teljesülve leendenek. 

Nem hiszszük, hogy plébánosaink az iskolát csak vala-
hol is egészen elhanyagolták, vagy hanyagul látogatták 
volna, mert a papnövendéknek már a neveidében adjuk elő, 
mily nagy fontosság van a népoktatásban, felköltjük tehát 
a növendékpap lelkismeretét, megerősítjük őt ebbeli jószán-
dékában, hogy a népet és népnek ifjait különös atyai gond-
dal oktassa, nevelje. Hittanulmányaink között a paedagogia, 
a catechesis helyt foglal, s mi buzgón tárgyaljuk a tantár-
gyakat . A püspökök a trid. zsinat canonjai szerint, szinte 
buzdítják a plébánosokat, s valahányszor megyéjök hiveit 
látogatják, a templomból azonnal az iskolába mennek, a szü-
lőket buzditják, s j a j a plébánosnak, ha a püspök által ha-
nyagnak találtatik a népiskolára nézve. Minden hiány, amit 

a püspök a néptanodán tapasztal, melyen a plébános segít-
hetett és nem segitett, keserű feddést hoz a fejére. 

Nincs püspök, aki a népiskolát szemügyre nem vette, 
nincs aki oda üres kézzel bement, nincs aki onnan szüksé-
ges intézkedés nélkül kiment volna. 

A népiskolákról a plébánosnak a püspökhöz évenkint 
jelentést kellett tenni ; a papi névtárakban rendesen a nép-
tanoda rovatai is megtalálhatók, ott van a tanoda állapota, 
a tanköteles gyermekek száma, a tanodába járók számával 
együtt. Ez a leghitelesebb statistica. 

De a püspök nem lehet mindig a faluban, nem lehet 
minden plébánosnak oldala mellett, nem is iratik meg neki 
minden ebbeli hanyagság, habár minden, a legkisebb is 
megírathatnék ; de ha népnevelési egyletek lesznek, ennek 
tagjai a faluban is működhetni fognak, akik egyleti köteles-
ségük teljesitésében a plébánosban legbuzgóbb tagtársat 
fognak találni, ugy hogy, lia volt, ha volna is valahol a nép-
tanodáról nem gondoló plébános, ezen egylet miatt nem le-
het többé olyan. 

A buzgó plébános buzgalmában csak segélyt, támaszt, 
eszközt, erkölcsi rugót találand az egyletben, és ennek min-
den tagjában. A püspök pedig üdvös munkást fog látni ezek-
ben, kik plébánosaival együtt fognak működni, sok hiányo-
kon helyben, és azonnal segiteni, anélkül, hogy emiatt a 
püspökhez kellene felirni. A házi ügyek úgyis legkönnyeb-
ben végeztetnek, intéztetnek el a háziak között. 

Ily segélyt, ugyszólva, saját jelenlétének pótlóját a 
püspök csak üdvözölhet az egyletekben. 

De feltéve, hogy az egylet vallásjellegü lesz, kath. 
atyák egyesülete a kath. nép vallásos nevelésére, oktatására. 

Valamint tehát igen nagy indokok tiltanak le minket 
a vallásközönyös, valláskerülő egyletektől : épen ugy nincs 
mit tartani, ha az egylet vallásos nevelést vesz fel czélul, s 
azért magát is vallásfelekezet szerint alakitja. 

Saját dolgához kiki legjobban ért. Prot, ember, még a 
legjobb is a többiek között, nem képes haszonnal gazdál-
kodni a kath. iskola körül ; és ha tudna is, a dolog rendje az, 
hogy ő nem oda való. A protestánsok legalább igy gondol-
kodnak a kath. emberről az ö iskolájukra nézve, és soha 
nem várnak tőle jót. Anyagi segélyt elfogadnak, de intézke-
dési jogot, kört kath. embernek az ö prot. iskolájukban nem 
engednek. Sőt mikor hazai pénz-segélyt követelnek iskolá-
ikra, hozzá teszik a feltételt, hogy ez által a haza kormá-
nyának, lenne bár Eötvös vagy Tisza prot. kerületi gond-
nok, semmi intézkedési jogot nem engednek iskoláikra. Nem 
tolakodik oda egy kath férfi sem, azért különös dolog, mely 
a közszeméremmel is ellenkezik, hogy protestánsaink néhá-
nyai annyira tolakodnak kath. iskoláinkba. 

Vallásnélküli nevelést mi nem ismerünk, nem vallunk, 
nem helyeselhetünk ; azt sem foghatjuk meg, mint lehessen 
az iskolaügyet oly embernek előmozdítani, aki a nevelésben 
a vallásról nem gondoskodik, s mivel más vallású, a mi kath. 
vallásunkról nem is gondoskodhatik. 

Ha az egylet minden teendője csak az volna, hogy ta-
nitót fizessen, tanodát épitsen, tankönyveket vásároljon, a 
szegény szülők gyermekeinek télen át sarukat osztogasson ; 
ily anyagi segélylyel képes támogatni a kath. iskolát prot. 
ember is ; de az egylet teendője az iskolának alakítása, ja-



vitása, rendezése, Ítélet mindenről, ami az iskolához tartozik. 
Anyagi segélylyel egy vidéki egylet sem fog megelégedni, 
hanem szellemi átalakításra fog törekedni. A cultusminister 
ur mindezen szellemi átalakitó befolyásra az egyleteknek 
utat nyitott, pályát mutatott; szép átalakitás lehet az a mi 
kath. népiskoláinkban oly férfiak részéről, akik előre ki-
mondják, hogy a vallás nem az ő dolguk ! S hogyan lehessen 
valamely kath. pap oly egyletnek tagja, mely a vallással 
nem akar gondolni ? hogyan lehetne az egyházi joghatóság-
nak megtűrni, hogy a kath. pap ily egyletekben részt vehes-
sen, tag lehessen ? meg nem foghatjuk. Vagy negative nem 
akar az egylet a vallásról tudni semmit az iskolában, nem 
törődvén avval, váljon az oktatás mellett kath. hitben nevel-
tetnek-e a népfiak, vagy positive akarja, hogy minden gyer-
mek saját vallásában neveltessék. Akár egyik, akár másik, 
csekély véleményünk szerint, a kath. ember mindig az 
egyház canonjába, az Isten törvényébe ütközik — ha 
pap, annál inkább kárhoztatandó. Mert ha az első eset, 
hogyan lehet, hogy a pap ne törődjék a vallásos neveléssel 
a népoktatásban ? Ha a második eset, hogy törődik a vallás-
sal, mint egyleti tagnak minden fiu vallásával kell törődnie, 
s azon lenni, hogy a katholikus fiu legyen jó katholikus, 
a protestáns fiu legyen jó protestáns. Azon buzgólkodni, azon 
törekedni, hogy a protestáns fiu legyen jó protestáns, vagyis 
hogy a kath. hitet erősen tagadja, különös törekvés volna egy 
kath. embernél, különösebb egy kath. papnál. Különösnek 
mondjuk, hogy botránynak ne nyilatkoztassuk, ha vala-
mely pap vallásközönyös, vallásnélküli egyletekbe tag 
gyanánt belépne. Menthetné magát, hogy paralysálni fogja 
a vallásnélküli egylet káros befolyását ; amire csak egy a 
válasz : non licet facere mala, ut eveniant bona. Csalódik is 
az ilyen pap, ha gondolja, hogy az ily egylet káros hatását 
paralysálni fogja ; nem, — öt fogják paralyzálni, és ha vallásos 
szándékkal lépett vallásnélküli egyletbe, szineskedéssel lé-
pett be, ami ismét bün, s ha akárkire ráillik, kath. papra 
nem illik. De a kath. egyletet már a segély miatt is üdvö-
zöljük. 

S ezen anyagi segély az, mely, kivált kezdetben, bár-
mily csekély legyen is, ami miatt nincs ok idegenkedni 
a kath. egyletektől. 

Ekkoráig ha iskola volt épitendő, a plébános koldulga-
tott; rendszerint, kivéve a kamarai, a püspöki, káptalani ja-
vadalmakat, földesúr csak dicsérendő kivétellel emelt isko-
lát. A kegyadományokból a püspökök soha ki nem felej-
tettek. — 

A püspökök alapitványozásai rendesen népiskolákra es-
tek ki legdúsabban. Nem volt püspök, aki az éltében tett ada-
kozásokhoz a népiskolákra, végrendeletében e czélra még 
utólsó adományt nem adott volna. Kanonokok,plébánosok, ke-
vés kivétel az ellenkezőre, ha keveset is, de mégis hagyomá-
nyoztak népiskolákra, néptanítókra, némelyek pedig igen 
dúsan, úgyhogy végnélkül lehetne számlálni azon népisko-
lákat, ahol ami van, egy ajtatos lelkű papnak hagyományá-
ból van. 

Ha tehát anyagilag is velünk akarnak mások egy 
czélra adományozni, mi csak örülhetünk nekik, csak üdvözöl-
hetjük őket. Kevés anyagi segély lesz ez, de mégis segély 
lesz, s idővel tetemes lehet. Legyen csak 10 frt , amit egy 

faluban néptanodai czélokra az egylet adhat, ezt is hálával 
fogadjuk. 

íme akár a szellemi, akár az anyagi közreműködést 
veszszük szemügyre, felekezetes egyletekről nincs mit tarta-
nunk, nincs mit idegenkednünk. 

Magunk voltunk, mindent nem tehettünk, a nép érzé-
ketlenségével siker nélkül küzdöttünk, népiskoláink hiányo-
sak. És ha valahol buzgóságunkban lankadtunk, ha hanya-
goknak lenni látszottunk, a sikertelenségen megtört, a 
magára hagyottság nyomása alatt ellankadt buzgóságunk 
volt ez. 

Az egylet nagy erkölcsi nyomást gyakorolhat a népre, 
a kezdet nehézségeit meghaladva, a nép gondolkodását meg-
változtatja, iskoláinkba ha nem is minden tanköteles gyer-
mek fog behozatni, minden esetre több mint eddig. 

Valláskülönbség mellőzésével alakítandó egyletekről 
tilt minket kath. változhatatlan, s csalhatatlan tekintély ál-
tal kimondott elv, de vallásos egyletek üdvözlésére int, buz-
dit, parancsol. 

Valóban tehát, ha a vallásfelekezetü népnevelési egy-
letekről idegenkednénk, minden előbbi viseletünkkel a nép-
tanodára nézve ellenmondásba jönnénk. 

Mit is tettünk eddig ? Amennyire birtuk, a népiskolát 
létrehozni, szervezni, legjobb néptanítóval ellátni iparkod-
tunk, magunk pótolván, ami a néptanitó képességén és buz-
góságán hiányzott. Mit tehet a népnevelési egylet ? Épen 
ebben segélyez minket. Szándékainkkal épen összeegyez; 
nincs tehát miért ne fogadnók azt tárt karokkal. 

A nm. minister ur püspökeinkről, káptalanainkról, plé-
bánosainkról legszebb,leghizelgőbb véleményben van, bevall-
ván tekintélyes szavával, hogy amit megtehettünk, mindent 
megtettük. „Az egyházak, igy ir a minister ur sept. 22-én 
a n-.kőrösi prédikánshoz, melyek eddig a népnevelés ügyét 
kizárólag vezették, annak előmozditására bizonyosan megtet-
ték mindazt, ami hatalmukban állt, s hogy ily felszólitásnak 
nem lehetne más eredménye, minthogy olyanok, kik köte-
lességeiket úgyis ismerik, és azokat lehetőségig teljesítették, 
erre szép szavakban újra felszólittatnának." 

Oly közeget, oly segéderőt keresett tehát a nm. minis-
ter ur a népegyletekben, mely e czélra mindeddig nem tett 
semmit, hogy a közönyösséget, az érzéketlenséget, a nem-
gondolást a müveit osztályoknál, melylyel plébánosaink mai 
napig sikeretlenül küzdöttek, érdekeltséggé varázsolja át. 
Mennyi keserű órát, hány álmatlan éjet okozott a buzgó 
plébánosnak a müveit osztály közönyössége,'gondatlansága a 
népoktatás ügye i ránt? í m e ! a minister ur egy eszközt 
nyújt , mely ezen érdeklődést meghozza, s melylyel a plébá-
nos együtt működve, ha nem fog is bámulandó nagy ered-
ményeket létrehozni, de velők valamit minden esetre ki fog 
vívhatni. 

Ahol ekkoráig semmi sem történt, ott a valami is kez-
detnek igen elég. 

„Egyik czélom vala, igy ir a minister báró ur, hogy ezen 
fontos ügyre nézve közérdekeltséget gerjeszszek." „A czél, 
mely után törekedtem és törekszem, nem volt egyéb, mint-
hogy azon ügy iránt, melynél fontosabbat nem ismerek, de 
melyre nézve még a legjobb hazafiak között sok helyen 
csak közönyösséget találunk, közérdeket gerjeszszek, s 
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hogy a népoktatás mezején, hol eddig sokan üdvösen, de ho-
mályban működtek, minél több világosság terjedjen el, és 
mind az egyeseknek érdemeit, mindazon hiányokat belás-
suk, melyek azon találhatók." 

Sirattuk a müveit osztályok, a földesurak közönyös-
ségét, érdektelenségét a népiskolák iránt, a minister ur fel-
költi ezt, s óhajtásunkat teljesiti ; sirattuk a népnevelés hiá-
nyait, mert velők bajlódván, mi ismertük leginkább: a mi-
nister ur segédeszközt teremt, mely habár minden hiányt 
el nem liárit, de sok hiányon mégis segithet. Vajha a minis-
teri felhívás valóban megteremhetné az óhajtott érdekeltséget 
a müveit osztályoknál a népiskolák iránt ; de félünk, s majd-
nem bizonyosak vagyunk,hogy ha mi nem kapunk a ministeri 
felhívás hónai alá, a pusztában kiáltozó szava gyanánt fog 
az elveszni, s ha teremt is valami érdekeltséget, csak ma-
gyaros szalmatüz lesz az. 

Nincs mit idegenkednünk a vallásfelekezetü egyletek-
től, mert jó lélekkel a működési mezőre lépve, nemcsak ed-
dig táplált óhajtásunkat teljesíthetik, hanem papi, egyházi 
becsületünk megszilárdítására még azt is kiemelik a világ 
előtt, amit magunkra hagyatva, mikint a minister ur mond-
ja, „homályban" tettünk. 

Ez ugyan a mi működésűnknek soha sem szokott ru-
gója lenni; de ha óhajtásunk kivül ez is napfényre liozatik, 
a minister által a herczegprimáshoz intézett levélben emii-
tett érdemeink a haza előtt még világosabb fénybe fognak 
tétetni, s a magyrar fogja látni, hogy kath. papságára, ennek 
akár egyházi erényeit, akár hazafiúi érdemeit tekintve, mél-
tán büszke lehet. 

Sajnálhatjuk ugyan, hogy a nm. minister, miután meg 
volt győződve, hogy hazánkban a népiskolát felekezet sze-
rint kell vezetni, egyenesen nem tett felszólitást felekezet 
szerint alkotandó népnevelési egyletekre. Sok félreértésnek, 
sok tévedésnek, sok zavarnak, sok czélszerütlen, parlag tö-
rekvéseknek vehette volna .elejét az egyenesen, vallásos 
színben közlött felszólítással. Kissé vétett volna a liberalis-
mus doctrinái ellen, az ideális világból kissé alantibb, gya-
korlati térre lépett volna, de mindezt dúsan pótolta volna a 
szellemi haszon, melyet előidéz vala. Ily szellemi kincs 
a népnevelés ügyének előmozdításában egyensúlyozhatta 
volna az eltérést a liberalismus doctrináitól, melyek minded-
dig sehol valóságos, annál kevésbé állandó hasznot nem hoz-
tak létre. Legalább a meggyőződésnek, hogy a népiskolá-
nak minálunk felekezetinek kell lenni, felekezetes népneve-
lési egylet volt volna a logikai lehozása. Evvel sok-sok ne-
heztelésnek, sok aggodalomnak elejét vette volna, s habár 
kevesebb egylet is alakulandott ily egyenes, nyilt, határo-
zott irányú felszólításra, de az összhangzó működés által 
dúsan pótolta volna, amit most a zavar akadályozhat. Be-
csülje bár valaki a kath. papság közreműködését kevésre, 
annyi bizonyos, hogy nélküle és ellene csak zavar, csak vi-
szálkodás, ha nem teljes tehetetlenség leend a népnevelés 
ügyében az egész siker. A protestánsoknál is az volt a ne-
heztelés, a gyanú, hogy ezen vallásközös egyletek hivata-
los közegek lesznek a minister kezében, s megtörténhetik 
könnyen, hogy amit a minister egyenesen nem akar, mert 
nem képes elérni, t. i. felekezetnélküli néptanodát, azt meg-
kerülve, a vallásközös egyletek által fogja más minister el-

érni. Minálunk, a katholikusoknál is megvan e neheztelés, 
ezen aggodalom, melytől minket csak oly egyletek képesek 
megszabadítani, melyek felekezet szerint alakulnak ; mert 
ha fel is szabadithatna minket minden aggodalomtól a nm. 
báró ur szava, midőn ismételve mondja, hogy az egyletek 
semmiképen sem lesznek hivatalos közegek a minister ke-
zében, ez csak báró Eötvös Józsefre áll,a jövő ministert nem 
kötelezi. Ugyanis, ha a minister mindig az egylet jelen-
téseinek fog igazságot adni a hivatalos jelentés ellenében, 
ha az egylet javaslatai lesznek azok, melyek a ministeri 
irodában szabály gyanánt fognak szolgálni, nevezzük az-
után hivatalosnak, félhivatalosnak az egyletet, a dolgon 
nem változtat semmit, miután eredményre nézve hivatalo-
sabb lesz a hivatalosnál. 

A bajnak elejét csak a felekezetes egylet veheti, mely-
ben a plébános saját hiveivel a népnevelés ügyéről, híveinek 
jelesbjeivel az alesperesi kerületben a vidék néptanodáinak 
szükségeiről, emeléséről tanácskozik. 

A ba j eredete ott van, hogy a minister ur egy vallás-
közönyös alkotmányban minister, a felekezetektől távol 
igyekszik magát tartani, ha azonban a felekezetek hozzája 
jönnek, örömest fogadja őket. 

A személyes meggyőződésből teendő logikai lehozást, 
gondoljuk, ez akadályoztatta. 

Most vallásfelekezetnélküli egyleteknek,az általunk kár-
hoztatandó népnevelési kontároknak ugyan tért nyitott, de 
nyitott nekünk is, nem akarván igazságtalannak lenni a mi 
nézeteink, meggyőződéseink, a mi érdekeink iránt sem. 
Biztosak lehetünk, hogy, habár felekezeti egyletek tervével 
ki nem lépett, ministeri hivataloskodásának logboldogabb 
napját fogja tekinteni, ha püspöki megyéink minden espe-
resti kerületéből egy-egy egyleti jelentést kapna. Fatidicus 
ihlettel mondottaknak látszanak nekünk a minister báró 
urnák szavai a herczegprimáshoz irt levelében: »Hogy be-
folyása biztosittassék egyházunknak, csak szabadságra van 
szüksége, s minthogy az 1848. XX. t.-czikknek, mely min-
den vallásfelekezetek egyenlőségét kimondja, hazánkban 
más értelme nem lehet, mint az, hogy a kath. egyház az au-
tonómiának azon mértékével ruháztassék fel, melyet az 
ország evangelicus egyházai élveznek ; én a törvényt, mint 
előbb mondám, a kath. egyház érdekeire nézve, nemcsak 
nem tartom veszélyesnek, sőt az egyedüli kedvezésnek tar-
tom azt, melyet az egyház az államtól igényelhet." 

Egyedüli kedvezmény, hogy erejének kifejlésében nem 
akadályoztatik. Elég kevés, s mi az államot soha nem ment-
hetjük fel a kötelességtől, hogy az egyházat, mint királynét 
tisztelje ; de ha mint ilyent tisztelni nem akarja, föntartván 
az államhatalom kötelezettségéről a parancsot, a reánk ne-
hezedő szükségben saját erőnk kifejtéséhez kell fognunk. 
Segits magadon, az Isten is megsegít ; ez az idők parancsa a 
mi számunkra. 

S itt a második pont, hogy a kath. népnevelési egyle-
tek hasznosak is lehetnek. 

Nem vagyunk ugyan eziránt túlságig vérmes remé-
nyekkel, ismervén a magyar szalmatüzet, s nem hihetvén, 
hogy akik vadászatban, lovászaiban, kalandozásokban, vagy 
tűzhelynél a pipázásban találták eddig kedvöket, azonnal 
első védnökei legyenek a népnevelésnek, teli kézzel szórván 



a szükséges költségeket, bajlódván, atyai kegyességgel tár-
salkodván a rongyos, a piszkos, a bűzös pórgyermekekkel. 
A pórtanodának szagát nem szokták egyszerre megked-
velni a kutya- és lóillatokhoz szokott nagyúri orrok. 

De legyen bár igen kis haszon is, miért ne fogadnók 
el ezt is ? 

A nm. minister ur sem csinál magának légvárakat, is-
mervén, mily nehezen indul meg, ami mindeddig meg nem 
mozdult, az érdektelenség, — ismervén, mennyire tévedhet 
a népnevelésben való járatlanság, mily hamar alszik el a 
fiatal tűz, a rögtöni lelkesültség. 

Az egyletekről ugyan nincs nagy lárma az országban ; 
de ha a legnagyobb volna, akkor félnénk leginkább, hogy a 
sok bába közt elvész a gyermek. Ha nem is lesz több 
eredmény, mintsem amit a minister báró ur biztosan vár, 
t. i. az érdekeltség a népnevelés iránt, ez sem megvetendő 
haszon. 

A minister ur körlevele már is meghozta a plébánosok-
nak azt a hasznot, hogy a község földesurai, egytől egyig 
hazafiúi kötelesség alatt látják magokat a népnevelésröl 
gondolkodni, gondoskodni, e czélra szellemi közreműködés-
sel és anyagi áldozatokkal járulni. Beszéltünk mi leikeikre 
eleget, nem sokra mentünk, most a ministeri körlevél jött 
buzdításaink támogatására az érzéketlenség, a közönyösség 
ellen ; ily tekintély jó bajtárs a lelkipásztori munkában. 

Ne szedjen ugyan a plébános pénzeket a gazdagab-
baktól, mert néhány fillérrel megszabadulván ostromlásaink-
tól, érzéketlenségükbe visszaesnének ; hanem a püspöknek 
tudtával, hivjuk össze őket, vagy kér jük meg, hogy a legte-
kintélyesebb a helységben, a vidéken hivja össze, akik ta-
nácscsal, pénzzel szolgálhatnak, vagy legalább a nép közö-
nyösségének, ellenszenvének megtörésére befolyással lehet-
nek : igy lesz közös ügy, nem pedig papi. 

Meg vagyunk győződve, s ki is mondjuk, hogy a val-
lásközönyös egyletek semmi hasznot, sőt kárt fognak hozni. 
Philanthropicus ábrándokat nem becsülünk semmire, nem 
is látunk bennök oly lelkierőt, mely a nehézségekkel állha-
tatosan megküzdhessen. Még oly egyletek is, melyekből a 
vagyonosabbak némi anyagi hasznot húzhatnának, u. m. a 
kertészeti, borászati, szőlőszeti, gazdászati stb. egyletek csak 
tengődnek a közrészvétlenség miatt : hogyan várhatnók, 
hogy lelkes, állhatatos működés legyen a népnevelési egy-
leteknél, hol közvetlen csak adományozni kell, az anyagi 
haszon pedig, a közjóllét, közműveltség emelkedéséből még 
csak igen messze távolban van, ma kézzel meg nem fogható? 

De vagyon-, névbukott, hirre vágyódó, miután nem ér, 
nem nyom semmit a vidéken, az ismerők körében, mégis vala-
mit érni, nyomni kivánó, a hazában a nemismerők előtt nevet 
kereső, szóval kontár van mindenütt, aki harmad-tized ma-
gával egyletet alakit, s az egész vidék nevében nem ugyan 
jót, hanem nagy lármát csinál. A közélet eme élősdiei ostor 
gyanánt jöhetnek jó plébánosainkra, lármájukkal, illetékte-
len itészkedéseikkel csak rendetlenséget fognak okozni. 

A minister ur kiszabta az egylet teendőit, do nagy 
tért nyitott még arra is, hogy az egylet maga szabja ki ma-
gának a teendők sorát. 

Félünk, hogy legtöbb helyütt a minister ő nagyméltó-
ságának szándékain azon egyletek túl fognak csapongani, 

melyek nem a lelkipásztor körül, mint szakértő, és első nép-
tanító körül csoportosulnak. Ha mindenütt maga a minis-
ter volna jelen, kétségkívüli, hogy mindazok elkeríthetné-
nek, miket t. Filó Lajos előhozott a nagy gépezetről. De 
annyi egylet, még ha közvetlen hivatalos kormányzás alá 
venné is azt a minister, tömkeleg volna az egészből ; hát még 
mikor magokra, szabadon ereszti ? A sok vidéki egyletek 
jelentéseiből, melyek keresztbe szeldelik egymást, s a hiteles 
utánnézés helyett, puszta látszat, üres hallomás után fog in-
dulni ; ki lehetne okos? k ivonhat ki azokból megegyező 
véleményt ? A hivatalos táblázatok, jelentések után is in-
dulni ; belölök helyes átnézetet meriteni, a dolgok valódi ál-
lapotát megismerni, elméletben megállapítani, vajmi nehéz, 
pedig ezeket szakértők, a népnevelés, a népoktatás mezején 
működők, benno élők készítik, képesség tehát legtöbb van 
nálok, hogy lelkismeretlenül készítenék jelentéseiket, hogy 
a valóval ellenkezőt írnának, átalában nem lehet mondani ; 
hát még aki mindezt csak futva látja, vizsgálja, s ügysze-
retetét még be nem bizonyította? 

Amily haszontalanoknak, czélszerütleneknek, kivihe-
tetleneknek, nem kívánatosaknak tar t juk a vallásközönyös 
népnevelési egyleteket, ép oly hasznosaknak, kívánatosak-
nak, czélszerüeknek hiszszük azon egyleteket, melyeknek 
középpontja, legfőbb, legelső, legbuzgóbb tagja, sugalmazó 
lelke maga az Istentől és az egyháztól rendelt hiteles nép-
tanító, a lelkipásztor. 

Kivihetők, szükségesek. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
„Kalauz" czimü tanodai közlönyről, melyet ft. Szauter 

Antal, pécsmegyei pap, tanitóképezdei igazgató tanár ur 
már 3 éve kiad, többször volt alkalmunk dicsérőleg szólani, 
s belőle több adatokat át is venni. E szerkesztési három év 
tanúságot tett nemcsak a ft. tanár ur szakavatottságáról a 
tanodai ügyben, hanem buzgóságáról, fáradalmairól, átalá-
ban meleg ügyszeretetéről is e pályán, mert a tanügynek 
nemcsak a négyfalak közt, hanem az irodalom mezején is 
szolgálni önfeláldozásig menő eromegfeszitéssel törekedett. 
Jelenleg „Kalauz" heti lapja, amint a kiadott mutatvány-
számból látjuk, negyedik évfolyamát megifjodott erővel, 
tetemesen bővített tárgy terjedelembon kezdi meg, nagy folio-
nyolczadrétben, tömött, sürü nyomtatásban, szaporított szel-
lemi erőktől támogattatva. Örvendünk a jeles tanközlöny 
gyarapodásáuak, s üdvözletet küldünk a munkás szerkesztő 
érdemkoszorujának. Isten segíts ! Isten erősíts ! ! Isten ve-
zérelj !!! A lap minden ajánlásra érdemes; előfizetési dija 
octobertöl octoberig 5 frt . — félévre 2 fr t 50 kr., negyed-
évre 1 fr t 30 kr. Előfizethetni Szauter Antal szerkesztőnél 
Pécsett a püspöki lyceumban. 

N. Piry Czirjék atya, egyszer már volt rendi tartomá-
nyi főnök által a szentantali kálvária felszentelésénél Csalló-
közben mondott szentbeszéde, külön nyomatban megjelent. 

Szuly József a pécsi kis papneveldében aligazgató elő-
fizetést, nyit „Nagyböjti szentbeszédek" czimü könyvre. A 
beszédeket az aligazgató ur mondta a pécsi székesegyház-
ban, vezérfonalul Krisztus Urunk hét szavait véve fel. Az 
előfizetési pénzek a t. szerzöhez, vagy pedig a „Falusi pré-
dikátiók" szerkesztőjéhez küldendők Pécsre; megmaradván 
az a szabadság is, hogy a pénz utólagosan, — a könyv át-
vételével fizettessék ; minden 10 példányra egy ingyenpél-
dány fog adatni. Az előfizetés ara 1 fr . o. é. 

A bécsi országgyűlést a papok ellen törvényszékké 
alakították át. A concordatum ellen az aláírásokat, kérvé-
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n y é k é t nagy ostentantatioval be-bejelentgetik ; morvaor-
szági Spode helységben Stolaczek nevü pap kérvényaláirá-
sára hivta fel a ka th . népet a concordatum mellett ; a pap 
«lien az államügyészt küldték ki. — Erősen megy a munka 
az átalános elégedetlenség terjesztésére,— a birodalmi kép-
viselők conciliummá alakultak át. 

A bécsi országgyűlés generalis inquisitori tisztet vál-
lalt, s erősen folytat ja , nem ugyan a zsidók ellen, hanem a 
zsidó leányokat ku ta t ja kolosiorról kolostorra. A törvény a 
ke r . hitet nem védi többé, legalább a zsidó vallást védje. 
Mühlfeld, Mirabeaunak eme majomképe Austr iában, napról 
napra táviratoz a gallicziai kerületi hatóságokkal, vagy a 
zsidókkal, s jelentgeti , hol ? melyik zárdában van valami 
zsidó leány. Habár pedig az eddig felinquirált leányok mind 
14 éven túl vannak, tehát a törvény értelme szerint szaba-
dok az elhatározásban, Mirabeau torzképe, a zsidó-grossiu-
quisitor mindazonáltal zaklat tatni akar ja e hajadonokat, 
hogy csak vértanúság árán lehessenek keresztények. Oct. 
21-én Hye minister a gácsországi helytartótól következő 
zsidóleányos inquisitori rapportot olvasott fel a házban : „Ra-
damski Chaje Sára át aka r lépni a ker. vallásra; panaszko-
dik a ty ja ellen, ki mindig roszul bánt vele, nem gondosko-
dott róla, s néhány hóval ezelőtt késszurást is ej tet t rajta, 
stb. Haza nem akar menni, mert fél atyja hirtelen haragjá-
tól, beszélni is csak egy hivatalnok jelenlétében kész vele." 
„A leány az apjával találkozott, az a tyának semmi kérése, 
könyörgése nem tudta a leányt rávenni, hogy az atyai házba 
visszatérjen. Sára 19 éves. Apja t anuk előtt kijelenté, hogy 
magát is, leányát is agyon lövi, ha haza nem tér ." — Töm-
löczbe tették-e a kegyetlen apát ? arról nem i rnak ; de hogy 
az apja bosszút állhasson dühös rajongásában, a leányt a ko-
lostorból kiűzték, polgárházba tet ték. 

Amit sokan oly annyira vár tak , megjelent 3-dik kia-
dásban Porub3zky József tanár úrtól „Jus ecclesiasticum 
catholicorum, cum singulari ad impérium austriacum et cum-
primis Hungáriám attentione." Ezen első kötet 25 iv, tömött 
nyomtatásban, tömérdek jegyzetekkel, idézetekkel, s amint 
azonnal észrevehetni, jelentékeny változással, bővitéssel az 
előbbi kiadásokhoz. A tudós tanár ur eddig is nagy érdeme-
ke t szerzett magának, nemcsak a megyében, melynek mun-
kás fia, hanem az egész országban is ezen könyvével ; a 
harmadik kiadás, valamint szakadatlan munkásságát bizo-
nyít ja, ugy érdemeit is szaporítja mindnyájunk előtt. Sal-
náljuk, hogy, amint hallottuk a második kötet a politikai 
törvényhozás eredményeire fog várakozni ; mert ezen ered-
mény gyászos lesz, késő lesz, rontás lesz, végnélküli lesz, 
tar thata t lan lesz. 

— A ferenczvárosi templom építésére gr . Wenckheim 
Kriszt ina 200, Göndöcs Benedek 30, Szenczy Ferencz püs-
pök 25, s a váczi káptalan 15 frtot adományozott. 

Fogarassy Mihály püspök ur ő nmlga püspöki kőrút-
jából e hó 12-én este székhelyére visszatérvén, 13 án ismét 
Kolozsvárra utazott , hogy az erdélyi katholikusok autono-
miája érdekében ottan előleges tanácskozást tar tván, Pesten 
az országgyűlésben és a kath. autonomia ügyében összehí-
vott értekezletben rc'szt vegyen. Ugyan ő nmlga a maksai 
kápolna födelének, melyet a mult septemberi hó összenyo-
mott, helyreállítására 40 forintot, az agyhai égetteknek, 
k ik minden takarmányból kipusztulva,egészen a jó emberek 
segítségére szorultak, 500 forintot, Kolozsvárt a szén-utczá-
ban fölállítandó kisdedóvoda a lap jánák 1000 frtot méltózta-
tott adományozni. Ez utóbbi czélra Haynald Lajos kalocsai 
érsek ő nmlga is hasonlólag 1000 forintos úrbéri kötelez-
vénynyel, Schütz József hasonlólag 1000 forintos kötelez-

vénynyel, Simon Elek 300 frt. és Groisz Nándor ügyvéd 
szintén 300 fr t készpénzzel j á ru l tak . K—z. 

Galliczia, Zolkiew városkában, hol Sobieski János ki-
rály született, a lengyelek sept. 12 én nagy, egyházi, mond-
hatnók lengyel nemzeti ünnepet tar tot tak. Csak Austriában 
szabad nekik mondani, érezni, hogy lengyelek. E napot 
választák, mely Sobieski legfényesebb győzelmének Bécs 
falai alatt Kara-Mustafa ellen 184-ik évforduló napja. A 
török vezér 300,000 emberrel ostromolta s már-már bevette 
volna a várost, mikor Sobieski az ő 25,000 lengyeleivel, 
kikhez még 5,000 austriai nemes csatlakozott, Kahlenberg 
lejtőiről ment Bécshez, s 16,000 zsidás lovasaival háromszo-
ros támadásban két óra alatt az egész török tábort futásra 
kényszeritette. 

Az angol kormány Romában jelentést tett, hogy az 
irlandi kath. egyház szükségeinek fedezésére kész; Antonelli 
Cullen érsekhez küldte az ügyet ; az érsek Dublinban zsi-
natot tartott, s a püspökök egyhangúlag elhatározták, hogy 
a prot. kormánytól egy fillért sem fogadnak el, szabadságu-
kat és függetlenségüket pénzért eladni nem szándékozván ; 
de fel tar t ják minden jogos panaszaikat a prot. államegyház 
ellen I r landban, hol a prot. püspöknek több holdföldje van, 
semmint prot. híve. 

A speyeri püspök kitiltotta az iskolákból a „Bavaria" 
czimü könyvet , mely legaljasabb vádakkal van tele a kath. 
egyház ellen, s melyet a kormány-hivatalok a tanonczoknak 
jutalom gyanánt a jándékozgatnak. 

Romának lakossága a legújabb össz eirás szerint 210,701 
midőn 1857-ben csak 179,952 lakosa volt. A szentszéknek, 
az olasz rablások után van 692,112 alattvalója. A romai la-, 
kosok között van 30 bibornok, 35 püspök, 1469 áldozár, 
828 papnövendék, a papszemélyzet összesen 2,362. — Szer-
zetes férfi van 2,832, apácza 2,215, összesen 5,047, — a 
papokkal együttvéve, az egyházi személyzet áll 7,409 tag-
ból. — Család van 42,313 ; férfi 98,176, nő 93,438, katona 
7,360, fogoly 320, zsidó 4,650, más vallásúak 457, házasság 
1866 ik év folytán 1,615 köt te te t t . — A szerzetesek 61 
rendre vannak elosztva, legszámosabb a passionisták (111), 
dominicanusok (139), ferenczielc 198 taggal ; a camaldulen-
sek csak két , a basilitálc négy taggal birnak Romában. Pap-
nevelde van 29. 

( I T l e g l i i v á s ) A szentatya, I X Pius pápa 1864. mar-
tius 11-én kelt apostoli brevéjével a szent-László-társulat 
egyik védszentének, szent Erzsébetnek f. hó. 19-ére eső ün-
nepére s annak egész nyolczadára, a brevében előirt felté-
telek alatt, a keresztény hiveknek teljes búcsút engedmé-
nyezvén s a búcsunyerhetés helyeül Pest város területén a 
boldogult herczegprimás ö eminentiája 1864. junius 17ikén 
2899. sz. a kelt rendeletével a helybeli plébánia- s egyetemi 
templom lévén kijelölve; erről a társulat tagjai s minden-
rendű ajtatos hivek azon hozzáadással értesíttetnek, hogy a 
társulat az érintett dicső védszentnek ünnepét az annak 
nyolczadába eső f. évi november 24-én a pest-belvárosi plé-
bánia-templomban reggeli 10 órakor tartandó szent-misével 
fogja megülni. Kelt Pesten a szent-László-társulat igazgató 
választmányának 1867. october 31-én tartott üléséből. 
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TARTALOM : A polgári házasság. — Egyházi tudósí-
tások. — Vegyesek. 

A polgári házasság. 
De, ha szabad e szóval élnem, bureaucraticus 

érvet is hoznak fel a polgári házasság mellett; — e 
szerint az azért volna hasznos, só't szükséges, hogy 
az állam a népesség létszáma iránt folyvást kellőleg 
tájékozva lehessen ; ezenkivül — azt mondják — 
vannak a házasságnak polgárzati következményei, ré-
szint jogok, részint kötelességek, hogy azokat véd-
hesse, emezeket szabályozhassa, szükséges, hogy az 
egyes frigyek az államhatalom beleegyező tudtával 
kötessenek. 

Ezen érv sem döntő. — A születésnek szintúgy 
mint a halálnak is vannak polgárzati következmé-
nyei, következik-e abból, hogy az embernek csak 
ugy s akkor szabadjon születnie vagy meghalnia, 
ha az állam arra beleegyezését adja? Nem hiszszük, 
hogy akár a legügyesebb szervező alaposan kime-
rítő eljárást tudna javasolni eme két mozzanat „ a je-
lenkor igényeinek megfelelő" szabályozására ; —ed-
dig ugy vagyunk, hogy az államnak be kell érnie, 
ha ezekről pontos jelentés tétetik neki; érje be tehát 
ezzel a házasság körül is. Valamint az egyén, ugy 
a házasság sem szorult rá, hogy az államtól nyerje 
életét s létét ; mindkettő az Istentől kapja ezt, füg-
getlenül az államhatalomtól. — Az egyház továbbá 
eléggé gondoskodik arról, hogy a házassági frigy-
nek minden, a józan ész által csak követelhető erköl-
csi biztositéka megadassék, megadassák oly kielé-
gítő módon, mint ezt az állam maga sem követeli, de 
nem is követelhetné. — Ezenkivül nincs emberi cse-
lekedet, mely nagyobb nyilványossággal menne 
végbe, mint a házassági esketés a katholika egyház-
ban ; az államnak tehát nincs egyéb teendője, mint 
hogy a felektől fönforgó esetekben az illető plébá-
nos és tanuk által aláirt bizonyitványt követeljen 
aziránt, hogy ők valóban azok, amiknek jelentkez-

nek, t i. házastársak, és nem szükséges, hogy a né-
pességi jegyzetek vezetése és holmi közjogi ügyek 
elintézése kedvéért az egész népnek a polgári házas-
ság, erre nézve is egészen fölösleges czerimoniáival 
alkalmatlankodjék. 

Fölötte fényesen kideríti a polgári házasság 
elméletének ellenmondásait azon föntebb már em-
iitett törvény, mely a papoknak megtiltja az egy-
házi esketés véghezvitelét, mielőtt a polgári összea-
dás megtörtént volna. — Eme törvény védői azt ál-
lítják, hogy az állam, nem levén semmi köze egyes 
polgárai vallásához, eltekint az egyházi esketésről 
— nem csak a katholikus ritus szerint is értjük itt, 
— elrendelvén helyette más, közjogi modorát a há-
zassági összeadásnak. De hogyan történik ez? Ugy, 
hogy az állam gátlólag közbelép tisztán egyházi, 
vallási szertartásoknál, a házassági szentségnek a 
templomban való kiszolgáltatását polgárzati, általa 
rendelt feltételektől tevén függővé! Annyit tesz-e 
az, mint eltekinteni a papi esketésről ? annyit-e mint 
az egyháznak a maga belügyeiben való önállóságát 
és szabadságát elismerni s tiszteletben tartani? Sőt 
mi több, ha az összekelő felek, elhanyagolva a pol-
gárilag végzendőket, kérik s természetesen, egyházi 
akadály nem forogván fenn, meg is nyerik az egy-
házi esketést, akkor a pap esik büntetés alá, tehát 
oly vétekért melyet nem ő, hanem a hanyag felek 
követtek el ! — „Ily eljárás nélkül nem lehetne ál-
talánosan keresztülvinni a polgári összeadást," — 
azt mondják. 

Nem annyit tesz-e ez, hogy a polgári házasság 
csak annyiban keresztülvihető, amennyiben a nép 
az egyházi esketést tartja szükségesnek, annak kö-
veteléseinek csak azért tétetvén elég, mert a pap 
anélkül ezt nem végezhetné, — más szavakkal : csak 
az egyházi esketés szükséges volta teszi lehetővé a 
polgári házasságnak keresztülvitelét. Minő viszony-
ban áll eme gyakorlati tapasztalás a polgári házas-
ság elméletéhez, mely szerint a házasság polgárzati 
ügy, mely a vallás közbenjötte nélkül is kötethetik 
érvényesen? Ugy látszik az ellenmondás viszonyá-
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Lan ! — Az „állam" tehát olyasmit követel a nép-
től, amit ez fölöslegesnek tart, s ilyesmit gátol, amit 
a nép elkerülhetetlenül szükségesnek vall. 

S mégis azt állitja az „előre haladt állam," 
hogy eme rendszabályok által meg akarja menteni 
polgárainak lelkismeretét „időszerűtlen nyomások-
tól." — 

Sikerül-e ez neki? — Felelet helyett iktassuk 
ide a következő tételt a porosz püspöki kar emlékira-
tából, melyben az 1848-i dec. 5-én adott alkotmányt 
tárgyalja s többi közt ama tilalom ellen is felszólal, 
melynél fogva az egyházi esketést nem szabadna 
véghezvinni, mig a polgári összeadás meg nem tör-
tént; — a püspökök ugyanis igy nyilatkoznak : „A 
kath. püspököket nyilt és nyomatékos tiltakozásra 
kényszeríti azon tapasztalás, mily veszélyben forog 
számos esetben sok hivőnek lelki üdve, midőn vagy 
a lelkismeret megnyugtatása kedveért, vagy azért, 
hogy az évek hosszú során át folytatott botrány ál-
tal mélyen sértett közerkölcsiségnek Isten és embe-
rek előtt elég, vagy a másokon elkövetett igazságta-
lanság jóvá tétessek; vagy azért, hogy a jóra tért lé-
lek régen vesztett nyugalmát visszanyerhesse, mily 
veszélyben forog, — mondjuk — mindezen esetek-
ben sok hivőnek lelki üdve, midőn a körülmények 
sürgős volta parancsolja, hogy az egyházi esketés 
végbe menjen, anélkül, hogy a polgári összeadás 
megtörténhetett volna? Eme tilalom legtöbb esetben 
a legkegyetlenebb kényszert gyakorolja, minthogy 
igen gyakran halálozókat sujt, kik a halál küszöbén 
éltük végelhatárzó pillanatában akadályoztatnak 
abban, hogy lelkismeretük intelmét követve, Isten 
s vallásuk parancsolta kötelességüket teljesítsék, 
gátolván őket az állam törvénye, mely szabad aka-
rat jukat természetellenes bilincsekben tartva, nem 
engedi, hogy vallásos meggyőződésüket legalább 
haláluk óráján tettel vallják !" 

Van még egy más eset is, mely szintén igen 
gyakran előfordulhat. Képzeljünk katholika leányt, 
ki a fiatal kor könnyelmű heve által elragadtatva, 
egyliázilag érvénytelen házasságot kötött — a vá-
rosházán. — Későbben megnyilnak szemei, belátja 
és siratja vétkét, de a szerencsétlen viszonyt fel nem 
bonthatja, a törvény, a gyermekekre való tekintet s 
sok egyéb állva útját. Férje mit sem akar tudni egy-
házi áldásról, beéri az állani elismerésével; — s igy 
a szegény asszony lelkismerete egész életére marta-
lékul marad oda dobva a legkínzóbb gyötrelmeknek! 

Mindez nem katholikus emberen is megtörtén-

hetik ; tehát nemcsak katholikus szempontból elve-
tendő a házasság eme téves veszélyes rendszere. 

E tekintetben fényes tanúbizonyságot szolgál-
tat Savigny, az ujabb idők leghiresebb jogászai 
egyikének nyilatkozata. 

A turini kormány t. i. 1852-ben a polgári há-
zasság behozatala az ottani kamarákban levén napi-
renden, a következő kérdést intézte hozzá: „taná-
csos-e a jelen körülmények közt és a műveltség eme 
korszakában, melyben élünk, a tisztán polgári há-
zasságot a code civil szabályai szerint megengedni?" 

Savigny eként felelt : 
„A kérdés fogalmazása azt sejteti, hogy a kor-

mány igenlő választ vár ; majd ugy hangzik az, 
mintha a polgári házasság haladást jelezne azon pá-
lyán, melyen az emberi-nem a gondviselés utasítása 
szerint czélját megközelíti. Kétszer volt alkalmam 
eddig nézetemet az esketés természetéről nyilvá-
nyosan fejtegetnem, egyszer a romai jogról irt mun-
kámban,másodszor egy külön értekezésben,mely a po-
rosz törvények módosítását tárgyalja. Mindenütt 
azon elvből indultam ki, bogy a házasság jellemét 
többféle elemek alkotják, melyek közöl az első és 
iránytadó az erkölcsi, a vallási ; holott a polgári há-
zasság csak a jogit ismerve el, a vallásinak tisztelet-
ben tartását ellenben az egyén tetszésére hagyva, 
ezen elhanyagolás által tág kaput nyit a házasság 
elfajulásának. . . ." 

„Első Napoléon idejében a rontó és tagadó el-
vek sokkal gyengébben működtek, mint jelenleg. De 
ha önök ma a polgári házasságot behozzák oly or-
szágban, hol még eddig nem divott, kétség kivül 
számosan lesznek, kik azt, részint könnyelműség és 
hiúságból, részint azért, mivel a keresztény elvek-
től valóban idegenkednek, örömmel fölkarolandják 
anélkül, hogy az egyházi esketéssel legkevesebbet 
is törődnének." 

„Másrészt szükségképeni, természetes követ-
kezménye a polgári házasságnak a házassági köte-
lék legkorlátlanabb, legönkényesebb felbontása ; jogi 
szempontból ugyanis nem igen sokat lehet felhozni 
az ellen, hogy az ilyen házasság, amint pusztán a 
felek tetszése szerint köttetett, ugy föl is bontassák. 
Ha emez ujitások következetesen léptetnek életbe, 
ha a nép jó része házasságra kél, anélkül, hogy az 
egyházilag megáldatnék, és ha aztán az elválás a 
felek puszta tetszése szerint szabadon megtörténhe-
tik : akkor csakhamar oly pontig jutunk el, ahol a 
házasság és ágyasság közti vonalt húzni többé lehe-
tetlen, — s ezzel beállt a család végfeloszlása." 



„A lapokból értesültem, hogy önöknél a katholikus és 
liberális párt közt heves összekoczezanások történtek. Azt 
mondhatná valaki, hogy én a katholikus elvet alkalmazom 
a házasságra, és hogy tehát véleményemet elvetni kényte-
len mindenki, aki ép emez elvnek nem akar föltétlenül hó-
dolni. Erre azt felelem, hogy én protestáns vagyok, és hogy 
a házasság természetét tárgyaló értekezésemben nem a ka-
tholikus elvből, hanem egészen átalános szempontból indul-
tam ki. Ha pedig ebbeli nézetem a katholika egyház idevágó 
tanaival nagyrészt összhangzatban áll, ugy ez csak annyit 
bizonyit, hogy imitt kifejtett véleményem épen csak benső, 
közvetlenül személyes meggyőződésen nyilvánulása, nem pe-
dig valami akármiféle részrehajlásnak következménye." 

(Vége következik.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Vallás- és közoktatási magyar ministerom előterjesztése folytán, a 

nagyváradi latin szertartású székoskáptalannal J u n á k István eddigi 
örkanonoknak az éneklö-kanonokságra, K ö r m ö c z y Imre eddigi békési 
főesperesnek az örkanonokságra, H o v á n y i Ferencz eddigi krasznai 
föesperesnek a székesegyházi főesperességre, H u z 1 y Károly kispré-
post, debreczeni plébános és közép-szolnoki főesperesnek a békési főes-
perességre, C s o r n á k Emmanuel kanonoknak a krasznai főesperes-
ségre, és E á c s e k János valóságos kanonoknak a közép-szolnoki főes-
perességre leendő fokozatos előléptetését jóváhagyom ; — az ezáltal 
üresedésbe jött két utolsó kanonokságot, és pedig az egyházmegyebelit 
T r e l e c z k y József czimzetes kanonok és nagyvárad-olaszi alespe-
res-plebánosuak, a tanulmányi kanonokságot pedig K o d e r Alajos esz-
tergom főegyházmegyei áldozár, czimzetes kanonok, a m. kir. egyetem 
hittani tanárának s a buda-pesti tankerület ideigl. főigazgatójának ; 
továbbá az ugyanazon székeskáptalannál megürült két czimzetes ka-
nonokság egyikét S a l a m o n András szöllősi piebános és aranymisés 
áldozárnak, másikát pedig V i n t e r h a l t e r Antal hittanár és jogaka-
démiai hitszónoknak ; végre egyidejűleg R o d e r Alajos kanonoknak, 
a tanügy körül szerzett különös érdemei elismeréseül, egyszersmind a 
boldogságos Szűzről nevezett „széplaki" (Abbatia B. M. V. de Széplak) 
apátság czimét és pedig az utóbbinak a szokásos dijak elengedése mel-
lett, ezennel adományozom. Kelt Schönbrunnban, 1867-dik évi novem-
ber hó 10-én. Ferencz József, s. k., b. Eötvös József, s. k., vallás és 
közoktatási magy. kir. minister. 

POZSONY, oct. 22-én. Ha most kissé tovább marad-
tam el, tessék a dolgot ugy venni, amint van, és késedelme-
met láthatárunk nyomasztó helyzetéből természetesen meg-
fejteni. Midőn ugyanis a legnagyszerűbb kérdések foglalják 
el az elméket, a hitéleti virágokra kevés figyelem jut és 
azok egybegyűjtésére még kevesebb kedv jelentkezik; 
csendesen ülünk itthon, midőn ülhetünk; pesti, bécsi újságo-
kat olvasunk, ha egyéb teendőinken átestünk , elmélkedünk, 
szomorkodunk ; lélekben fölkeressük Mexicót, föl ebben az 
elhanyagolt véres tetemet,' és elgondolkozunk egy császár, 
egy habsburgi sarjadék gyászos esete fölött . . . azután visz-
szatérünk Italiába, szinte halljuk a porba tiprott igazság 
nyögését, szinte látjuk Júdás és a vásott lelkű zsoldosok 
bevonulását a gethsemáni kertbe . . . végre Bécsbe téve-
dünk. . . Ki szabja meg a lélek átvonulási ú t j á t ? Ki hatá-
rozza meg ennek időnkénti nyugpontjait ? Epen ezért alig 
tehetünk arról, hogy elmélkedésünkben most gyakran a 
történet sötét lapjaira tévedünk, hogy a jelen események 
oly tünemények gyanánt emelkednek lelkünk elé, milyenek 
a szent város népét rémítgették annak pusztulása előtt. . . . 

Szenved az egyház, de szenvednek a népek, szenvednek a 
királyok, szenvednek az üldözők magok is. Oportet ut et 
scandala fiant, sed vae homini íIli, per quem . . ! Az emberek 
csak Isten egyházának akarnak bajt szerezni, csak ra j ta 
akarnak mély sebeket ütni, pedig ezáltal magoknak szerez-
nek legtöbb s legnagyobb bajt, és saját testökön ütnek le-
hető legmélyebb sebeket. Nem akarnak tanulni, habár már 
tizennyolez századon át tanitja őket az Isten, sőt régebben, 
kezdettől fogva, hisz e mondat már több ezredéves: sagittae 
tuae acutae, populi sub te cadent, in corda inimicorum re-
gis ! . Szenved az egyház feje is, szenved folytonosan, szen-
ved a kimerülésig, Isten ezt megengedi, és ezen szentséges 
végzete botránykő a lelketlenek, a gonoszok szemében. Már 
most joggal kérdhe t jük : minek tehát a pápa? Elődei ma-
gaslatáról le van rántva, a közönséges halandók közé ta-
szítva ; syllabusának, nincs nemzet az ég alatt, mely meghó-
dolna; hiábavaló eröködés Roma megmentése, ha mindjárt 
tiz Napoléon tüzes sárkányokkal őrködnék is az arany 
gyapjú fölött ; Itália természetes fejlődésének jogszerű be-
végzését semmi hatalom meg nem akadályozhatja ! . . Ilye-
ket halmoz össze napról napra a lutheránus — de egyetlen 
helybeli, német — Pressburger Zeitung. Atyámfia ! ha a 
pápáknak egyetlen hivatása az uralkodás volna, akkor talán 
már most igazad lehetne; do engedd meg, hogy neki, mint 
Krisztus helyettesének van más küldetése is, ilyen volt min-
den időben és főleg napjainkban a — szenvedés; —igen, pél-
dájával ragyogni az összes szenvedők előtt, a kinos tüzpró-
bát kiállani in Camino ignis. A jó Istennél senki sem böl-
csebb; ő tudja, hogy a küzdelem és türelem igazán keresz-
tény terén soha sem volt nagyobb szükség egy hős előhar-
ezosra, mint napjainkban, midőn szenvedniük kell a népek-
nek, szenvedniük a fejedelmeknek, szenvedni a katliolikus-
nak, szenvedni a protestánsnak is, mihelyt keresztény, 
szóval szenvedni az egész világnak; jónak látta tehát azt, 
kit az egész lelki világ fölé helyzett atyául és tanitóul, azt 
küldeni a küzdelem terére, a szenvedés iskolájába, hol is az 
ő puszta megjelenése bátorítás és vigasztalás, magasztos 
példája a legiidvösebb tanítás ; az ő vállaira tetszett a leg-
súlyosabb keresztet tenni, hogy hordozza az egész világ 
előtt, hogy mutassa meg erejét, hirdesse századunkban is 
főhivatását, mely nem más, mint : erős küzdelmek után a 
győzelem, certamen forte dedit illi, ut vinceret. Nincs épen, 
nincs a pápa lerántva elődei magaslatáról ; sőt, mivel való-
ban ott áll, csak azért tetszik az Urnák a közpróba idején 
őt a legszigorúbban megviselni, az egész világ szemeit reá 
fordítani, ostendam ei, quanta oporteat eum pati pro no-
mine meo; ezért szenved a szenvedő többi halandóval, mint 
már előbb szenvedett az egész emberiséggel s az egész em-
beriségért az Isten fia, languores nostros ipse talit et dolores 
nostros ipse portavit ; elmondhatá magáról az isteni Üdvözitő : 
ego autem sum vermis et non homo, opprobrium hominum 
et abjectio plebis; de azért koránsem volt lerántva hivatása 
magaslatáról, ilyeket mondhat magáról az ő, valóban Pius 
helyettese is, és csak adjon az Ur neki oly kitartást és böl-
cseséget mindeddig, adjon csak neki ily példás hitet és lelki 
erőt mindvégig: akkor a lutheránus is elbámulva meg fogja 
érteni, ha mégis akarja megérteni, minek tehát a pápa? 
akkor beteljesül, miért naponkint százmilliók imája forr : 

40* 
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da ei, quaesumus, verbo et opere, quibus praeest, proficere, 
akkor — mivel nincs hevesebb próba, mint a szenvedés ke-
menczéje — IX. Pius a legdiesöbben betöltötte hivatását, és 
bizonyára méltóvá tette magát Isten kegyelmével a pászto-
rok koronájára, melynek a triregnum, ha mindjárt ötmillió 
értékű volna is, csak árnyéka. Ne gondold tehát, atyámfia, 
hogy — mint a bécsi farizeusok után kárörömmel fecseged 
— feltámadván a nagy elődök és látván utódjokat mai szo-
rongatott helyzetében „nagy szemeket csinálnának," hidd 
el, épen nem spanyol falu neked a pápák története, ha nem 
tudod, hogy épen a legnagyobbaknak szinig telve kijutott 
a gethsemáni pohár ; az isteni mester vérizzadása óta kézről 
kézre já r az helyettesei között, azon különbséggel, hogy a 
Gondviselésnek tetszik azt az egyik számára teljesebben és 
keserűbb tartalommal ellátni, mint a másik számára. Haec 
dicit Dominus exercituum, bibentes bibetis !1 ) . . . Majorque 
pars venit Benjamin, ita ut quinque partibus excederet ; bi-
beruntque. . . .2) 

Azon nagy elődöknek tehát épen nem volna okok 
csudálkozni, lia feltámadnának is; utódjok sorsában saját 
sorsok természetes folytatását, vagy megujulását látnák, 
amint, mi nem is kételkedünk, hogy lá t ják Piust, imáikkal 
támogatják, apostoli lelkületének Örvendenek, s ezen öröm-
től hevülve ismételgetik sorsa fölött Krisztus Urunk szavait: 
sic erunt novissimi primi. . . . Hogy a szentatya syllabusát, 
nincs nemzet, mely elfogadta volna, vagy csak el is fogad-
hatná, ezt olyan állithatja, ki avval szereti magát és má-
sokat ámitani, hogy, midőn a szentatya szól, az csak annyi, 
mintha egy lapszerkesztő, egy super intended, egy west-
minsteri anglikán primás ir vagy szól ; nekünk a szentatyá-
ról és nyilatkozatairól magasabb fogalmaink vannak, és je-
lesen a halhatatlan syllabusról azt tar t juk, hogy, mihelyt 
ismeri, azt minden jó, kivált müveit katholikus szivesen el-
fogadja, aláirja, magáévá teszi ; aki pedig nem ismeri, az, ha 
józan, legalább ellent nem mond, annál kevésbé, ha tudja, 
hogy még Londonban, sőt Berlinben is többen nagy magasz-
talásokkal szóltak felőle, és irtak a protestáns lapokban. . . . 
Arra nézve pedig, váljon tetszik-e a jó Istennek is a pápa 
világi hatalmát, mely nekünk az egyház fejének önállósá-
gára, működésére és tekintélyére a legüdvösebbnek, sőt ok-
vetlenül szükségesnek látszik, szinte ilyennek tekinteni s 
ennélfogva azt tovább is fentartani, és ezt nevezetesen Na-
poléon által eszközölni ; nem tudom, és más ember sem tudja, 
miután Isten egyikünket sem hivta meg az ő világtanácsába, 
sem más uton titkaiba be nem avatta, de tanulságul a „ma-
gistra vitae testis temporum" következő szavait bátran föl 
merem hozni : „A pápákat Romából, az Istentől számokra 
rendelt székhelyökböl negyven és néhányszor kivetették, 
de negyven és néhányszor, azonban mindig nagyobb fény-
nyel és dicsőséggel visszakísérték."3) Ezen jó történetiró a 
tizenhetedik század végén halt meg, azért, ha a mult és 
jelen század eseményeit is számba tetszik venni, nehézség 
nélkül el lehet mondani, a pápákat Romából, az Istentől 
számokra rendelt székhelyökböl már legalább ötvenszer ki-

vetették, de ötvenszer és pedig mindig nagyobb fénynyel és 
dicsőséggel visszavezették. — Valóban különös embernek 
kell annak lenni, ki a piemonti kormány és szájas pártosai-
nak rablásait, annexióit magasztalja, és Romának ilyen uton 
czélba vett elfoglalását „jogszerűnek" hirdeti ; hisz a termé-
szeti erkölcstörvény csak épen ugy tiltja a rablást és lopást, 
mint a tevőleges isteni törvény, azért is az ilyen állitást 
nemcsak kereszténytelen, hanem méltán lehet embertelen-
nek nevezni, s a társadalomra vonatkozólag barbárnak. 
„Qui tentant, ut possessores sedibus suis pellantur, ii labe-
factant fundamenta reipublicae, concordiam primum, deinde 
aequitatem, quae tollitur oinnis, si suum cuique habere non 
licet."4) Meglepő, hogy napjainkban az emberek a jogot és 
igzságot többnyire valami subjectivumnak látszanak ta r tan i : 
igen ,sic volo, sic jubeo' ez a zsinórmérték, ami valóban 
szomorú, de még szomorúbbá lesz azáltal, hogy ennek vé-
delmére fordítják elméjüket, tollúkat, beszédeiket, fegyve-
reiket, vagyonukat, véröket, és igy az igazi jog és igazság 
félreismerve, megvetve és taposva haldoklik ; már pedig a 
haldokló gyenge, ereje semmi vagy csak kevés. A szentatya 
trónjának is tehát , e szempontból szólván, gyengéknek 
mondhatnók oszlopait, gyengéknek az őröket, kiket maga 
védelmére a földön előszólíthat, kiállíthat, ugy de szövetsé-
gese egyszersmind a legnagyobb hatalom az — égben, mely 
e királyi széket századokon keresztül csudásan megvédte, 
fentartotta, sőt fénynyel és dicsőséggel környezte ; e legna-
gyobb hatalom, hogy most is virraszt, és pedig működve és 
védelmezve; minket már az eddigi események is meggyőz-
tek, mindenesetre meg fognak a továbbiak győzni másokat, 
sőt ellenségeinket is. Reposita est haec spes in sinu meo. 
„Ha az iszonyú viharokra gondolok, — igy ir Macaulay — 
melyeket a romai egyház túlélt, igen nehéz csak képzelnem 
is oly módot, amely megbuktathatná. . . A mult században 
a pápaság már annyira alászállt, hogy a hitetlenek előtt 
csak a gúny, mi nálunk protestánsoknál inkább a szánalom, 
mint gyűlölet tárgya lett, és épen azért ne is legyen valami 
feltűnő, hogy 1799-ben az emberi dolgok még éles-szemű 
vizsgálói is azt hitték, miszerint itt van valahára a hosszú 
uralom vége. . . De a vég mégsem állt be." Bizonyára nem 
áll be most sem. Jól lenne ezeket megszívlelni a szentatya s 
a római szék minden káromlójának, végre a próféta ezen 
igéit is: „Desine ab ira, et derelinque furorem, noli aemu-
lari, ut maligneris. Quoniam, qui malignantur. extermina-
buntur ; sustinentes autem Dominum, ipsi haereditabunt ter-
rain. Et adhuc pusillum, et non erit peccator, et quaeres 
locum ejus, et r.ou invenies."5) 

De most már szorosabban térek tárgyamra, a hitéleti 
tudósitásra, bocsánatot kérvén a türelem eddigi fárasztásá-
ért. Kedves hitéleti elevenséget költött egész megyeszerte 
f. hó elején azon hir, miszerint Csallóközben a szent-feren-
czi atyák szent-antali zárdájok mellett k e r e s z t ú t a t lé-
tesítettek, s azt octóker hó közepén nagy ünnepélylyel szán-
dékoznak felavatni. Hogy a fölszentelés háromnapi missió-
val vala egybekötve, hogy a hivek Csallóköz és Mátyusföld 
távolabbi vidékéről is siettek a lelki örömben résztveni és 

>) Je r . 25, 28. 
*) Genesii. 43, 34. 
3) Segueri P á l u tán Vitát. 

4) Cicero 1. II . de off. 
5) Ps . 36. 
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Szent-Antalban megjelenni ; azt tudom, de jelen nem lévén, 
az ünnepély lefolyásáról semmit sem irhatok. Elég az, hogy 
az egykori aranykertben ott áll már most az élet fája a kellő 
járulékokkal, a szent állomásokkal is ; ezen buzgó magyar 
népnek lesz már hova zarándokolnia böjtinapokban jámbor 
szive sugallata szerint ; s ott a pusztában a jó a tyákat és 
társaikat evvel is több emlék fogja buzditani, vállaikra 
venni az Urnák keresztjét, s az alázatosságban, szegény-
ségben és tisztaságban, szóval az önmegtagadásban öt na-
ponkint követni ! 

Annál szomorúbb az esemény, mely nálunk, Pozsony-
ban a buzgó hiveket megdöbbentette és elszomorította; ér-
tem a nm. oktatásügyi ministerium rendeletét, melylyel a 
mi katholikus főgymnasiumunkhoz protestáns rajztanárt ne-
vezett ki akkor, midőn a rajzot, mint rendes tantárgyat elő-
ször hozta be a gymnasiumok I. osztályába. Különös körül-
mény az, hogy még más intézetekhez ezen állomásra a hiva-
talos lap csődöt hirdetett, a mi fögymnasiumunkat nem em-
iitette, sőt itt helyben aziránt : váljon nem lenne-e képes és 
hajlandó ezen uj tanórákat elfogadni, azon katholikus fér-
fiút meg sem kérdezték, ki a rajzot intézetünknél eddig is 
renden kivül tanította, s aki ezt elfogadni, mind képesség-
gel, mind akarattal bírt volna. E seb orvoslást kiván, de 
mindeddig hiába várakoztunk, sőt mivel a k. főigazgató egy-
házi és világi katholikusok unszolására jónak lát ta a nm. 
ministeriumhoz fölterjesztést intézni ez érdemben, a ,Hon'-
ban valamely X. még fogaival neki rontott a „concordatu-
mos kezek"-nek. Egy más kath. lap kellőleg tárgyalta ezen 
szomorú eseményt, csakhogy vigasztalása hamis vol t ; mert, 
hogy autonomiánk ezen sérelme „egy kath. férfiú kinevezése 
által jóvátétetett" volna, mindeddig nem valósult, söt ellen-
kezőleg az emiitett fölterjesztésre megérkezett válasz által 
a kinevezés csak meg lőn erositve. A ,Hon' pozsonyi levele-
zője ugyanazon számban tapsolva üdvözli a nm. ministerium 
azon tattét, üdvözli annak biztositékául, miszerint a nm. 
ministerium az iskolák közt fenálló confessionalis válaszfa-
lakat le fogja dönteni. Igaz, hogy maga ő excja eddigi nyi-
latkozataiban ezen sértő insinuatiónak még nem kedvezett, 
sőt épen ellenkezőleg az egész országot meglepve fölemelte 
a kath. autonomia zászlaját; mindazáltal, a szóban forgó ki-
nevezés és az emlegetett levelező tapsai nem csekély aggo-
dalmakkal töltenek el ; tartunk, nagyon tartunk, nehogy e 
kinevezés csakugyan első kezdet legyen, oly kath. főgymna-
siumban alkalmazva, melyet a kormány 1850-ben elvevén a 
szent-Bene-rendtől, nem tudom mi okból? „kir. kath. állam-
főgymnasiumnak" nevezett el, holott a behozott világi taná-
rok fizetését épen nem valamely állampénztárból rendelte 
el, hanem csak a kath. tanulmányi alapból. Az valóban di-
cső volna, ha az akkori, 1850-ki kormány kezdeményezése 
ebben, mig másutt minden rendelete semminek tekintetik, a 
magyar nemzeti kormány által folytatást és kiegészítést 
nyerne, mivel reánk, katholikusokra nézve sérelmes ! . . . 
Bánt a ,Hon' emiitett levelének tapsa még azért is, mert itt 
átalánosan mindenki meg van győződve arról, hogy azon 
levéliró kath. főgymuasiumunk egyik kath. tanára. Mit 
várhatunk az ilyen tanár befolyásától az if júságra? Valóban 
jól tenné, ha már oly széles jó kedve van államhivatalnokká 
lenni, vetné meg nagylelkűen az emlegetett concordatumos 

kezek alapítványát, melyből havi 88 írt ját huzza, és hagyná 
ott az intézetet, mely, hogy a jog minden követelése szerint 
katholikus, ő maga sem tagadhatja. Föreáltanodánk kezdet-
től paritheticus , kath. akadémiánkban már évek óta pro-
testáns rendes tanár ; még a főgymnasiumban nem volt a to-
lerantia képviselve, rá segitettek most itt is, mig a helybeli 
protestáns lyceum autonomiája alapján merőn protestáns ta-
nárokat birván, a mi állásunkat annál élesebben megvilá-
gítja. Aztán, hogy nincs nálunk haladás ! . . . Tu autem Do-
mine, miserere nobis ! 

Végre valami örömhirrel szeretném bezárni levelemet, 
hogy az elborúlt kedélyeket annyira-mennyire földerítse. 
És, Istennek hála ! ilyennel is szolgálhatok. Káptalani főegy-
házunk szentélye, melyről már többször szólottam, nagysze-
rű befejezéséhez közel áll ; naponkint uj és uj műremekek 
jelennek meg keblében, melyek rendeltetési helyökre jutván, 
becsalják a közönséget és bámulatra ragadják. E megújítás, 
mint tudva van, önkéntes adakozásokból történik, miknek 
összege eddig 50,000 frt. körül lesz. Az okozatból szabad az 
okra következtetnünk, ennélfogva hol rövid 5—6 év alatt 
ily összeg gyűlt be Isten házának feldíszítésére, kétségkívül 
van ott a keblekben hit, de szeretet a szép, a művészet iránt 
is. E kettőre fektetvén reményünket, biztosan várjuk, hogy 
a pozsonyi hivek teljes pompájában megpillantván a gyö-
nyörű szentélyt,fel fogják ajánlani évi járulékaikat a hajónak 
azon Ízlésben történendő megújítására is ; sőt nem kételke-
dünk, hogy ezen buzgó ajánlatokat, mint a fiúi hódolat leg-
szebb ajándékát, ünnepélyesen le fogják tenni az ország-
primásának, kegyelmes főpásztorunk kezébe, midőn a már-
már készen álló szentélyt legközelebbi szent-Márton-napján 
e város legélénkebb örvendezése között fölszentelendi. Re-
ánk tehát egy r i tka nap és egy kedves hét vár, melynek 
folytán a főpásztor vezérlete alatt több száz és száz ártatlan, 
tiszta sziv fog buzgón imádkozni a Szentlélekért és ado-
mányaiért ; jó ifjaink őt el is veendik a bérmálás szentségé-
ben, de reméljük, hogy a felnőtt sokaság sem maradand érin-
tetlenül . . . Emitte spirituin tuum, et creabuntur, et reno-
vabis faciem terrae ! Akkor majd leirom uj műkincsünket 
érdeme szerint, s megdicsekszem a r i tka nap ürömeivel is. 

Most még két okmányt melléklek ide, melyek katho-
likus polgáraink buzgalmáról és éberségéről tesznek bizony-
ságot, és másutt talán utánzásra ösztönt és alkalmat szol-
gáltathatnak. Látván ugyanis az élesebb szemű polgárok, 
hogy az országos kormányalak változtával semmisem kivá-
nandóbb vallásos érdekeink tekintetében, mint ezeknek szo-
ros elkülönzése a vegyes városi tanács és választmány 
egyéb ügynemeitől, oda iparkodtak, hogy ez mielőbb való-
sággá legyen, mi szerencsésen sikerült is 1861-ben, e napok-
ban pedig teljes bevégzését várja. E czélra az eszélyes és 
buzgó apátlelkész ur vezérlete alatt a városi választmány-
ból katholikus védúri választmány lépett elő, mely csupán 
katholikusokból állván, kezébe vette a véduri jogok gyakor-
latát ; havonkint tar t közgyűlést az utólsó vasárnapon, ügy-
letrendet szabott maga elé, és véduri bizottmányt küldött ki 
a templomi-, tanügyi bizottmányt a tanodai érdekek vezeté-
sére ; elnöke a kath. polgárnagy. Szivünkből kell üdvözöl-
nünk a kelkes polgárokat kath. véduri választmányokban 
mely eddig is sok üdvös eszmének gyúpontjául, ügyeinknek 
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mindenüt t da jkájául , védve- és őréül bizonyult be. Isten se-
gélje őket ! Mátyusföldi. 

P E S T , nov. 6-án. A „Pester Lloyd" 259. számában 
Csernátony képviselőről igy ir : „Csernátonynk azon szo-
morú tapasztalást szerezte meg magának, bogy valami más 
az, csendes dolgozó szobában politikai pamphleteket gyártani, 
és hogy más, mint pater patriae szemközt a párttal és a kor-
mánynyal , mely ellen tollal oly elkeseredve harezolt, megyő-
zödését nyilvánítani. Csernátony maiden-speech-je (első par-
lementaris beszédje) politikai fiasco volt, milyet a magyar 
politikai országgyűlés még nem látott." Es alább Cserná-
tony képviselő beszédjéről igy szól : „Csernátony, hogy a 
kormány politikáját charakterisálja, egy triviális népéneket 
idézett, melynek ismétlését lapunkban az illedelem tiltja. 
Ezen idézetnék tulajdonitható, hogy Csernátony beszédjét a 
majoritás kevés figyelemre méltatta. Ennyi t Csernátony — 
mond a P. L . — első beszédjéről, s ugy liiszszük elég, hogy Cs. 
ur felett sajnálkozzunk." Sajnálkozunk, hogy fiascot csinált, 
de megvetésre méltó, hogy Cs. ur oly kevéssé respectálja 
a képviselői testületet, választóit és az egész országot, hogy 
olyféléket mond, melyeket nyilvánítani az illedelem tilt. 
Csernátony vereséget szenvedett Garibaldival egy időben! 
az egyik önmagát verte meg, a másikát a pápai hadsereg kö-
rülbelül azon helyen, hol I I I . Leo pápa 800-ban N a g y Ká-
rolylyal találkozott. S valamint Garibaldi, ugy Csernáto-
nyi is a catholicismus ellensége. Hogy Garibaldi az egyház 
ellensége, azt mindenki tudja, de ha valaki kételkednék, 
hogy Cs. ur az, annak „A Hon" 157. számában irt czikké-
böl következőket idézzük : „Igyekezzék tehát a magyar 
katholikus egyház — nem kötni lételét egy vonagló külföldi 
testhez, mely az emberiség haladását csak átkozni t ud j a ; " 
és „Roma a józanságnak, a haladásnak, a népnek és az em-
beriség szent ügyének nem akar ja magát megadni ;" és „Ne 
utazgassanak annyit Romába főpapja ink." Ezeke t Cs. ur 
irta f. évi julius 11-én s mint mondá : „practikus tanácsadás 
iratá velünk e czikket ." Cs. ur jobban teendett, ha Gari-
baldinak adta volna practicus tanácsait , legalább ki nem po-
rol ták volna veres ingét, és lia akkor a magyar papság léte-
lét Garibaldi és Cs. úrhoz köti — mi különben veres ingű 
absurditás most, mindkettővel fiascot csinált volna. Cs. ur 
Roma átkozódásairól is szól ; ki tud ugy káromkodni és át-
kozni, mint Garibaldi ? Vagy talán van valaki, ki ezen is 
túltesz ? Az csak Csernátony lehetne. Avispa. 

M E C H L I N , (a congressus). Ha az osztályok munkás-
ságát tekint jük, az első osztály (oeuvres religieuses) köz-
ponti bizottmánya a figyelmet oly müvekre forditotta, me-
lyek szervezete előbb még megvizsgálandó, vagy olya-
nokra, melyek még kevésbé levén elterjesztve, további 
fejlesztésre szorulnak. A szegények temetkezési egylete fej-
lődésnek indult, és sok érdekes részlet jutott tudomásra a 
keresztény szeretet müvének mikénti gyakorla ta körül. A 
vasár- és ünnepnapok megszentelése különösen magára vonta 
az osztály figyelmét, mely egyhangú helyesléssel fogadta Já-
czint atya mondatát : „nekünk a vasárnap szabadsága kell, a 
szabadság a vasárnap által ." Jasper inditványozá egyleteket 
alakitani, melynek tagjai meghatározott szent ténykedése-

keni jelenlétre kötelezik magokat . . Ezen indítvány elvette-
tett azon indokból, mivel némileg a megyei joghatóság köz-
benjöttét igényli, és e határok között mindenkinek a leg-
nagyobb szabadságot kell hagyni. Mi különben nem lát juk 
át, miben sérthetnék a püspöki joghatóságot emberek, kik 
önkénytesen szabadon vállalkoznak a hit és ajtatosság pél-
dás cselekedeteinek gyakorlására. Az ünnepnapokoni szolgai 
munka megszüntetésére is több helyes indítvány tétetett, 
különösen hogy a katholikusok vonják meg tömegesen pár-
tolásaikat oly kereskedőktől, k ik bolt jaikat vasárnap nyitva 
t a r t j ák . Ajánltatott , hogy a vaspályák igazgatóságainál lé-
pések történjenek a szolgák olyképeni elrendezésére, hogy 
az alkalmazottak szentmisét hallgathassanak. — Xaver i sz. 
Ferencz egylete is nagy kiterjedést nyert , és Belgiumban 
40,000-nél több tagot számlál a munkások köréből, kik is-
tenfélő, keresztény oktatásban részesülnek. A péterfillérek 
szaporitásának müve körül is buzgó hangok emelkedtek, 
üdvös eszmecsere folyt, habár u jabb határozat ezúttal nem 
is hozatott. Belgium e tekintetben is nem az utólsó helyet 
foglalja el. 

A m á s o d i k o s z t á l y (kereszt, szeretet, nemzet-
gazdászat = Economie sociale) oly kérdésekkel foglalko-
zott, melyek a munkás osztályt érdeklik. Valóban nem cse-
kély feladat a kérdés helyes megoldása, amiért is az osz-
tályban ugy, mint az általános gyülekezetben nem hiányoz-
t ak eltérések, heves vitatkozások. A munkásnak az üzlet, a 
gyártulajdonos, gazdához, mesterhezi viszonya, a nyere-
ménybeni méltányos részesülés felette nehéz kérdések. Igaz 
csak az marad, ami általános óha jkén t az osztály elé követ-
kező fogalmazványban ter jesztete t t : „Az iparfönökök (chefs 
d ' indus t r i e ) és a munkások viszonyainak tanulmánya sür-
getően hivja fel a katholikusok figyelmét. Ha tanúi vagyunk 
a jelenben az egyetértő jó viszonyok hiányának, ennek oka 
főleg azon kötelmok feledésében rejlik, molyeket a vallás a 
gazdának, főnöknek ép ugy, mint a munkás elé szab. A 
főgyógyszer is tehát ama kötelmek gyakorlatáhozi visszaté-
résben fog találtatni. E kérdésről egyébkent Devaltpie ur a 
tetszésnyilvánítás között szólott : a nyomor maga — úgy-
mond — nem egyedüli, igaz oka a munkások bőszültségé-
nek, lázadásának. A tisztes keresztény munkás tud tűrni. 
Hanem izgató tanok, és a hit elvesztése a munkás osztály-
bau az, mi vészt hoz a társadalomra. Legélénkebben tár-
gyaltatott az asszonyok, és gyermekek gyári munká jának 
kérdése. Az egész világ ismeri a ba j nagyságát. A gyerme-
kek legfiatalabb koruktól fogva erejöket felülmúló, hosszas 
munkára vonatnak, megfosztatván az egészséges légtől, nyu-
galomtól, családi élettől, neveléstől. Asszonyok és leányok 
gyárakban és bányákban még másnemű veszélyeknek is 
vannak kitéve I t t égető a reform szüksége. Igaz keresztény 
szellemű gyárosok már is segitettek nemileg a dolgon. De 
hát a többire nézve mi teendő? Az állam törvény által lép-
jen e közbe, a visszaélések a végrehajtó hatalom által szün-
tet tessenek m e g ? Hosszas vitatkozások után az osztálya 
végre következő vélemény, k ivánat előterjesztésében egye-
sült : „Anélkül hogy elfogadná vagy visszautasítaná a con-
gressus ama törvényeket, melyek bizonyos országokban a 
nők és gyermekek gyári munká jának szabályozására szol-
gálnak, azon kivánatá t fejezi ki, hogy az iparosok 12 éven 



alóli gyermekeket munkára ne fogadjanak, és hogy a mun-
ka tartama asszonyok- és gyermekeknél egy napon 12 órán 
hosszabbra ne terjedjen. A vasár- és ünnepnapokoni nyu-
galom pedig tiszteletben tartassék. 

A harmadik osztályban (keresztény oktatás és neve-
lés) főleg e három kérdéssel foglalkoztak : 1-ör mily maga-
tartással legyenek a belga katholikusok szemben az 1842-ki 
elemi oktatásügyi törvény ellen indított harczczal, és ha 
eme törvények eltöröltetnek ; 2-szor mily eszközökhöz kell 
nyúlni a kath. középtanintézetek megvédésére az állami 
egyedáruság, és bureaucratia ellen ; 3-szor a kath. oktatás-
ügyben mily tökéletesítések eszközlendök. Az első kérdés-
hez Verspeyen és Leger urak szólottak. Yerspeyen minden 
katholikussal az 1842-ki törvényt, mely az egyház és állam-
közötti üdvös szövetség alapján nyugszik. Az ez osztályban ne-
vezett főkérdések körül elmondattak,melyek szorosan a mi vi-
szonyainkra illenek, és vigyázatra intenek a szabadkőmives 
bureaucratia által szabad tanintézeteink ellen irányzott me-
rényletekről, melyek egyes concret példák által világitatnak 
meg. Legen által a Xaveri sz. Ferenczről nevezett egylet 
gyarapítása, mint hatalmas emeltyűje ajánltatott a kath. 
elemi oktatásügynek széles alapokoni szervezésére és meg-
védésére. E czélból ajánltatott a „szabad és katholikus ok-
tatás ligája", melynek Malinesben középponti, a megyékben 
pedig megyei és kerületi bizottmányai leendnének, minden-
ben természetesen a püspökség vezetése, irányzata mellett-
E tervet az osztály egyértelmüleg elfogadta. 

A negyedik osztályban (ker. művészet) elismertetett, 
miszerint arra, hogy a vallási művészet igazán keresztény 
legyen, szükséges a tanításnak egészen más módja, mely el-
tér a művészeti akadémiákban gyakorlatban levőtől. Szük-
ségesek e czélra egészen külön tanodák, melyekben a jele-
sebb keresztény emlékek mintái, ker. képészet és régészet, 
az egyház és szentek történetei taníttatnak, és a fiatal ta-
nonczok az anyagimádó befolyástól, mely a mai művészet 
sajátja, elvonatnék. Hogy a ker. művészet emlékei és elvei-
nek értése terjesztessék, a gyűlés kivánatát fejezte ki, hogy 
egy művészeti kézikönyv bocsáttassék közre, műemlékeink, 
ker. hagyományaink, és az e körbe vágó egyházi törvények 
tanulmányozásának alapján. Ezen kivánatot Van Drivai 
arrâsi kanonok és Bordeaux Rajmár franczia régész még ki-
terjesztettek. Ez utóbbi szerint a kézikönyv nem elégséges, 
hanem egy gyakorlati segédkönyv, mely nem csak az egy-
ház irott törvényeit, hanem egyszersmind azon hagyomá-
nyokat, szokásokat tartalmazná, melyek nem olvashatók. 
Úgymint 1864-ben, az osztály foglalkozott a szent képé-
szetnek is annyira érdekes kérdésével. Itt is tenger a teen-
dő, és sok a kiküszöbölendő visszaélés. Devreye liègi ka-
nonok inditványozá, fejezze ki a gyűlés kívánságát, hogy 
mozdittassanak el a templomokból oly szobrok és képek, 
melyek ahelyett, hogy ájtatosságra buzdítanának, inkább 
utálatot ébresztenek, és botránkoztatnak. Ajánlja azonban 
az okos és körülményekhez mért eljárást ezen ügyben. 

Az ötödik osztály (sajtó társulatok) programraja a 
sajtóröpirat, társulati ügyeket foglalta magában, melyhez 
még járultak a népszerű conferencziák, hivatalos eskü é3 
szabadkőmivesség kérdése. Nem lehet tagadni, hogy ezen 
osztályban, kivált kezdetben sok ingadozás mutatkozott, és 

nem ment minden oly szabatos rendben, mint a többi osztá-
lyokban. A k. sajtó szervezése, teendői körül szétágaztak a 
vélemények, és sok meddő mondatott. Közóhajként fejezte-
tett ki mégis : „miszerint kívánatos, hogy minden országban 
egyletek, vagy bizottmányok alakíttassanak, melyeknek 
feladata legyen a kath. sajtót fejleszteni, emelni. Ezen bi-
zottmányok egymással összeköttetésben legyenek kölcsönös 
segélynyújtás érdekében. Fölötte kívánatos az is, hogy a 
katholikusok mindannyian fogják fel szükségét a jó lapok 
kizárólagos pártolásának, előfizetés, terjesztés, hirdetések, 
tudósitások stb által, oly módon, hogy a közvélemény katlio-
likussá alakuljon. Renand abbé azon különös indítványa, 
hogy a k. sajtó ügye a püspökök kezében központosittassék, 
és mintegy egyházi functióvá alakittassék, majdnem egy-
hangúlag elutasittatott, elvettetett. A pap, ha képessége van, 
legyen munkása a sajtónak, de a püspökség, az egyház 
nem e téren hirdeti tanítását, és a püspökség a sajtó 
majdnem kikerülhetlen ügyetlenségeiért, hibáiért nem 
lehet solidarisan felelős, ebbe be nem vonathatik. — 
A katholikus röpiratok ügyében Woeste ur azon in-
dítványa ellenében, hogy azok ingyen osztogattassanak, 
Ducpétiaux ti tkár azon megjegyzést tevé, hogy ez az ügy 
biztos bukása lenne ; a tapasztalás mutatván k i , hogy 
azoknak vétetniük kell, habár igen csekély áron. — Hody 
ur kifejtette virágzó állását azon egyesületnek, melyet a lö-
weni Alma Mater egykori hallgatói oly czélból alkottak, 
hogy7 évi adakozások utján tanulóknak ösztöndíj nyujtassék, 
mi által a kath. egyetem kártalanittatik a tőle az állam 
által elrablott bursákért. — A kath. körök (casinok) ügye 
is 1863. óta nagy lendületet nyert, azon évben csak öt volt 
még,most több van negyvennél. Ezen köröknek most központi 
szervezése és szövetsége czéloztatik. Ezen körök továbbá 
tagjainak nem ritkán népszerű jeles értekezésekkel kedves-
kednek, a kath. szellem öregbitésén, erősítésén fáradozván. 
A katb. unióra nézve, mely a congressus szülöttje, és hivatva 
van állandóan a kath. érdekek fölött őrködni, az osztály 
azon óhaját fejezé ki, miszerint ily uniók más országokban 
is alakíttassanak, és a kath. körök azokat pártfogolván, és 
velők egyesülvén müködésöket előmozdítsák. — Neut urnák 
a szabadkőmivességre vonatkozó indítványa, mely a szent-
szék tanaihoz feltétlen ragaszkodást és önlekötelezést tar-
talmaz, ama gyalázatos titkos társulat elleni erélyes küz-
désre, vita nélkül elfogadtatott. A hivatalbeli esküre nézve 
az ötödik osztály következő kivánatának, óhajának adott 
kifejezést, illetőleg tiltakozott. „A gyülekezet tiltakozik 
meggyőződésének egész erélyével az istentelenek azon tö-
rekvése ellen, hogy az esküt megfoszszák vallási jellegétől. 
Kijelenti, hogy minden katholikusnak kötelessége erélyesen 
küzdeni ily törekvés ellen mindenütt ahol nyilatkozik, mint 
amely vallás, társadalmi rend, és az állam alapelvei ellen 
intézett támadás." Helyesen jegyzi meg különben a „Catho-
lique," hogy az eskü, mely vallási jellegétől megfosztatik, 
épen nem is eskü többé, hanem egyszerű állítás hivatal 
előtt. A rationalista társadalom egy része Isten eszméjét el-
utasítván, reá nézve az eskünek többé nincs értelme. 

Az osztályoknak a fennebbiekben jelzett munkássága 
kifejezett óhajai mind megannyi mag, mely kicsirázván, Isten 
áldása által termékenyittetvén, üdvöt hoz mindkét társada-
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lomra. A cengressus működésének sikerét majd csak a jövő 
mutatja, de ha mást nem létesített volna is, mint hogy a 
keresztény érzelem egységét, a szentszékhez és annak ta-
naihozi feltétlen ragaszkodást constatálta, a hit lelkesedését 
fényesen ragyogtatta, már ez is ezerszeres áldás. Megismer-
tük egymást, érezzük a solidaritás, az egység szükségét, 
közös működésre és közös harczra köteleztük egymást, és 
ez kiszámithatlan nyeremény. Kitartó munkásság, Isten ál-
dása mellett rcménylhetjük, hogy a jövő Európában nem 
az istentelenségé, hanem a mienk. 

VEGYESEK. 
A hazai könyvvásárlásokra nézve, mint igen kedvező 

körülményt kell megemlítenünk, illetőleg hirdetnünk, hogy 
Sartori Károly, pápai és primási könyvkiadó s könyvkeres-
kedő Esztergomban fióküzletet nyitott, melyben minden 
kül- és belföldi kiadványok részint készen találhatók, ré-
szint biztosan megrendelhetők. A hazai Íróknak ajánlanók, 
hogy könyveikből egy részletet küldjenek bizományba Sar-
torihoz, mert megtöitént, hogy nem tudni hol s kinél talál-
ható valamelyik magyar kath. kiadvány. Legyen tehát leg-
alább egy hely, ahol minden hazai kath. kiadványt meg lehet 
találni. Sartori kereskedöhez bátran lehet fordulni levélben, 
vagy megbízott által, külföldi kereskedőkkel kötött viszo-
nya, minden könyvnek sebes megszerzésére teszi őt képessé, 
s mint bebizonyitá, a kath. ügynek, vagyis inkább az igaz-
ságnak, a jognak excellenter szolgálva, minden megbízást, 
megrendelést jutányos kereskedői dij mellett végez. A többi 
kereskedők közt sokszor megtörténik, hogy nem is ismerik 
a könyvet, melyet keresünk: a tapasztalat fogja megmutat-
ni, hogy az első kath. könyvkereskedésben nem fogunk 
ugy járni. 

Nm. Bartakovics Béla egri érsek ő excellentiája a pesti 
oltáregylet sz. czéljaira 100 frtot kegyeskedett adományoz-
ni, mely nagylelkű áldozatért az egylet részéről ezennel a 
legmelegebb köszönet nyilvánittatik. 

Megjelent ,,A jezsuiták, az ő tanuk, tanmódszerük és 
apostolságuk. D' Arsac után^ fordítva. Bécs, Sartori Károly-
nál," fordította Zanbauer Ágoston ; előfizetési ára 50 kr., 
bolti ára 70 kr. Kapható a forditónál Győrött a püspöki na-
gyobb papneveldében, és Sartorinál Bécsben és Eszter-
gomban. 

A Pesten közelebb elhunyt Semseyné a jeruzsálemi 
szentsír kupolájának befödésére 10,000 forintot hagyomá-
nyozott. — Azonkívül még a következő hagyományokat 
te t te : a Rókus-kórház, a bölcsőde, a ferenczvárosi és a 
krisztinavárosi templom, kis-szebeni zárda és a váczi siket-
némák intézete javára egyenkint ezer-ezer forintot. A zárda 
öröksége azonnal, a többi pedig 3 év alatt kifizetendő, s az 
örökösök addig is 5-°/0es kamatot élveznek. (K—z) 

Brunswick tartományban a kath. élet szabadabban 
kezd mozogni ; eddig az egész tartományban 3 plébánia van, 
Brunswick, Helmstadt, és Wolfenbüttel városban, s itt a kath. 
plébános ki van véve a lutheránus prédikans joghatósága 
alól; de a holzmindeni hitküldér nem keresztelhet, sőt misé-
hez minister-gyermeket sem alkalmazhat, hacsak erre a prot. 
lelkésztől felhatalmazást nem nyer. A 30 kath. gyermeknek 
20 tallér pénzbirság büntetése alatt prot. iskolába kell járni. 

Nincs vigasztalóbb, de ,nehéz munkáinkban buzdi-
tóbb sincs, mint a hitküldérség állapotának vizsgálgatása. 
Testvéreink ezen apostolok a hitetlenek között, kik többet 

nélkülöznek, több áldozatot hoznak a hitért mint mi. Legel-
ső intézet, mely a hitküldérségre apostolokat nevelt, a párisi 
külügyéri intézet, most is 325 növendéke munkálkodik In-
dia, Tong-King, Cochinchina, China, Thibet, Corea és Japan 
országokban; a325 közöl 25 püspöki méltóságban van és 22 
apostoli helyettességet kormányoz, az európai 300 paphoz 
még 300 belföldi szülött papot bir s igy 625 taggal dolgozik. 
— A lyoni intézet, Brésillak püspök által alapitva, tagjai Da-
homey és nyugoti Afrika partjain működnek. — A brüs-
seli intezet Mangolia, China egy részén hirdeti az igaz hitet. 
— A dublini Al-Hallon nevü intézet 1842-ről óta 450 papnál 
több munkást adott különféle küldéri állomásokba. A genuai 
Brignole-Sale-Negrone intézet, 12 éve hogy fönáll, Califor-
nia, Brasilia, Jerusalem, Constantinápolyra nevel hitküldé-
reket. — A milanói Melanésia, Micronesia számára nevel 
munkásokat, és India, Amerika több tájaira. Ezek mind vi-
lági papok, az intézetek is ilyenek vezetése alatt állanak. — 
A szerzetes rendek után, különösen Paulai szent Vincze és 
Liguori Alfonz lelki fiai tüntetik ki magokat. A lazaristák-
nak van Irlandban 35, Angliában 7, Skotcziában 5, Porosz-
országban 31, Hannoverben 11, Abyssiniában 6, a keleti 
missiókban 95, Chinában 79, éjszaki Amerikában 103, déli 
Amerikában 57, tehát 429 hitküldér tagja. — A redemto-
risták Hollandban, az angol-szigeteken, Antillákban ; a sul-
picianusok Montréalban, Baltimoreban, Emillsburgban ; az 
eudisták Domonkos szigeten; picpusianusok Sandwichen 33, 
Tahitiben 26, Marquis szigeten 15, Chiliben 55, Peruban 1, 
összesen 110 hitküldért adnak ; az oblatusok Canadában 
80, a veres folyónál 40, Markenzei folyónál 16, Mexicoban 
21, Natalbau, Jafnában 29, 345 tag, mint hitküldér mű-
ködik. (Folyt.) 

Egy milanói pap, Zanoni Károly, következő versek kí-
séretében küldte el 1000 líra péterfillérét : 

Parva manus parvum claram te mittit in Urbem, 
Ne timeas Sanctum, munus, adire Patrem. 

Es miserum, fateor, prorsus nec tanta mireris, 
Quid tam? Non spernit Candida dona Pius. 

Die ill! : „nil sum, sed queis tu Summe refulges, 
Virtutum vere dulcia signa gero. 

Fortiter innumeros perpessus es usque labores, 
Nonne decet meritis, pulchra corona tuis ? 

Ut mons marmoreus repulisti verba malorum, 
Ecce ego scripta premam non piacitura tibi." 

Talia dicturum ne tardes, munus abire, 
Vade Pio et nostri fervida vota refer. 

Vade, licet parvum, nec tardes, munus abire, 
Est lucis verae fons Pius eximius. 

Ausonio tenebrae volvuntur in aethere nigrae, 
Quid valet hoc vitrum, cui decet alma dies ? 

Lumina luce carent, pedibus vestigia desunt, 
Vana suo tantum gutture rana sonat. 

Non tibi fas Solymis, fas est tibi sistere Romae, 
Ad Sylvis curet pergere coecus aquas. 

Salve dux fidei, verae, salveto magister, 
Ne spernas nostri, fervida vöta, precor. 

Kegyes adakozás. 
Veszprémből : péterfillér . . . . . . 100 fr. 
Afrikai missiókra . . . . . . , 25 fr. 
Amerikai „ . . . . . . . . 25 fr. 
Krisztus sírja ó'reinek . . . . . . 25 fr. 
Jézus gyermekségéről nevezett társulatnak . . . 25 fr. 

Összefon 200 fr. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL. 
Nyomatott Pes ten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkovy, Ualgóezy és Kocsi nyomdájában) Halpiaez és aldunasor sarkán 9. sz. a. 



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

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

RELIGIO. 
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TARTALOM : A polgári házasság. — Egyházi tudósí-
tások. — Vegyesek. 

A polgári házasság, 
Legújabb időben Gino Capponi őrgróf, liberális 

körökben igen liires ember, hasonló nézeteket fejte-
getett: „a pusztán polgári házasság — igy nyilat-
kozik — a közvélemény Ítélőszéke előtt semmi 
egyéb, nem is lehet más, mint ágyasság. Emeljé-
tek az ágyassági viszonyt és az igy nemzett gyer-
mekek polgári állását tetszés szerint akárminő ma-
gas rangra, csak a dolgot a saját maga nevén ne-
vezzétek. A törvény ne nevezzen házasságnak ami 
nem az, s amit mindnyájunk közérzülete nem ismer 
el annak. A törvényhozó igy beszeljen: tudom, 
hogy ez nem házasság ; de nekem most igy tetszik 
ezt azzá tennem, habár csak fictio utján is, igy aka-
rok erőszakot elkövetni a lelkismereteken s az ille-
delem érzetén, mely oly nagy hatást gyakorol a ke-
délyekre." 

„Vegyétek, kérlek, tekintetbe a nö társadalmi 
állását. Hagyjatok fel vele, a házasságot annyira 
lealacsonyítani, hogy egyéb közönséges szerződé-
sekkel egy és ugyanazon törvénykönyv szabályai 
határozzanak felette. Igaz, hogy komoly, majd el-
hárittatlan bajok léteznek; de méltányosán és elha-
markodás nélkül kell azokon segíteni, nem pedig 
még nagyobbakat teremteni helyükbe az által, hogy 
a társadalom alapjait ekként aláássuk. — Nem kell 
eme szegény Olaszországban, melynek még annyi 
nehéz megpróbáltatáson keilend keresztül mennie, 
nem kell itt oly botrányt előidézni, mely, habár ele-
inte tán kisebb zajt okozand is, mégis a társadal-
mat bensejében gyengiti ép oly időben, midőn leg-
több szüksége vagyon erőre és egészségre, hogy a 
már-már közelgő viharoknak sikerrel ellentállhas-
son. Nem igy alkotjuk újra hazánkat ha régi szent 
és jó szokásait kiirtjuk " 

Épen nem légből kapott dolog, amit az őrgróf 
mond. A családi élet jelenlegi ziláltsága a házasságnak 

ezelőtt 300 esztendővel kezdődött és még mai nap is 
mindinkább növekedő elvilágiasitásából származik. 
A család van megmételyezve, s ez a népek és or-
szágok annyi sokféle társadalmi bajainak kiapadhat-
lan forrása: 

Fecunda culpae saecula nuptias 
Primum inquinavere et genus et domos: 

Hoc fonte derivata clades 
In pátriám populumque fluxit.1) 

Társadalmi bajaink orvoslásán már igen sok be-
csületes férfi fáradozott ; számtalan egylet alakult e 
végből. Ez mind jól van ; de mindenek előtt a csa-
ládon kell kezdeni, helyreállítani azt a hit elveinek 
ujjmutatása szerint, ugy amint azt maga az Isten 
alapította, az emberi gyarlóság s ügyefogyottság 
felsegitésére. 

Egyháztörténelem és a józan ész szüntelenül 
hangoztatják, hogy a házasságot elvilágiasitani, az 
egyház törvényhozási s bírói joghatósága alól ki-
vonni nem szabad. — A házasság természet szerint 
az egyháznak van alárendelve és ép ezért az ál-
lam nem képes tekintélyét e téren huzamosban fen-
tartani. Mentség csak egy van, és ez ama keresz-
tény nézet, hogy a házasság vallási szent ügy, mint 
ilyen és ezért az egyház jogkörébe tartozó; lehetet-
len e nézettel az u. n. liberalismust összeegyeztetni, 
kibékíteni. Nuytz megkísértette ezt, és kísérletének 
következménye az lőn, hogy csiífosan elárulta az 
egyháznak ama alapdogmáját, mely szerint a házas-
ság egyike a hét szentségnek. Hit és hitetlenség 
soha ki nem békithető. Már Illés látnók mondja: 
„meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Ur az Isten, 
kövessétek őt, ha pedig Baal, kövessétek ezt!"1) és 
a Megváltó : „aki nincs velem, ellenem vagyon,"3) 
s apostola: . . . „mi egyesülése a világnak a sötét-
séggel?"4) 

>) III. 6. 
») Kir. I I I . 18. 21. 
3) Máté 12. 30. 
") II. 6. 14. 
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A kath. egyház dogmája a házasság saeculari-
satiójával soha össze nem férend, és nem IX. Pius 
pápa találta fel ama tanokat, melyeket örökhirü, 
enciclycájában oly hathatósan hirdetett. Urunk Meg-
váltónk tanai azok ; engedelmes hittel fogadák sza-
vát az apostolok, hirdetve azt az egész világnak, és 
engedelmes hittel származtatta a kath. anyaszent-
egyház kétévezreden át nemzedékről nemzedékre. 
Engedelmeskedve Atyja öröktől való rendelésének 
váltá meg e világot a Fiú, és viszont engedelmes-
kedve szerzék meg a maguk számára e megváltás 
gyümölcseit a hivők. Ha a föld 200 millió katlioli-
kusa belátná e tanok igazságát, cselekednék is sze-
rintük, akkor de csak akkor találand nyugtot az 
annyira már zaklatott emberi nem, addig pedig a tör-
vényhozói experimentálásnak nem lesz sem vége sem 
haszna »leges humanae emanare debent e 
lege divina. Nam illa respublica sola est ordinata, 
quae legibus regulatis, lege divina gubernatur. Lex 
ergo, contra legem divinam, nec populi assensu, nec 
cunsuetudine diuturna est valida."1) 

Hornig Károly. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
P E S T , nov. 15. Ha a minister báró ur oly sokakat tar-

tott képeseknek népnevelési egylet alkotására, habár a felhi 
vot tak közöl sokan alig tudták, mi a népnevelés, mi a nép-
tanoda, hogyan ne volna képes erre a plébános, aki első nép-
tanitó, aki tudja mi a népnevelés, mi a néptanoda, mert eb-
ben töltötte életét ? 

S ugy tudjuk , hogy a nm. minister ur a plébánosoknak 
is megküldte körlevelét, söt több lapok szerkesztőit is meg-
tisztelte bizalmával. 

A kivitel lehetősége tehát nálunk kérdésbe nem jöhet. 
Sőt meg vagyunk győződve, hogy hacsak mi nem ál-

lunk a vállalat élére, felkarolván, buzdítván, akit lehet, az 
egész vállalat üthet ugyan nagy lármát, de nem hoz a népne-
velésre dús gyümölcsöt. 

Hogy a vállalat nagyban sikerüljön, hogy a buzgalom 
a néptanodákra gyakorlat i hasznot hozzon, hogy e haszon 
állandó legyen, csak a papság serény és egyetemes közre-
működésétől függ. 

Mi tud juk , mi a hiány ? mi tudjuk, mit, miképen kell 
tenni ? hogy a hiányon segítve legyen ; a kivihetöség tehát az 
ő lehető gyakorlat i gyümölcseivel a papság kezében vagyon. 

Mondtuk, hogy a minister ura t iiberalismus iránti gyen-
gédség vezette, miért nem egyedül a papsághoz fordult ez 
ügyben, akik hivatott népnevelök, néptanítók ; de ennek is-
mét az a jó oldala van, hogy a világiak általa felszólittatva, 
a haza szent nevével lekötelezve vannak, tehát hogy az egy-

]) In trip. op. Jur is consuet. incl. regni Hung. prol. 
tet. 6. §. 7. ed. Bud. 1822. 

letekbe lépni rábirassanak, az ut hozzájok el van ké-
szítve. 

Amit a minister ur a keblekben előkészitett, annak 
mi adhatunk i rányt , a gyakorlat i haszonra mi nyi thatunk 
ösvényt. 

Igaz, sok ferde nézetek kelhetnek fel a ministeri le-
vélre, s azon óhajtás, hogy vallásközönyös egyletek alakul-
j anak , nekünk sok bajt okozhat ; de evvel meg kell küz-
denünk. 

S ne fél jünk az ellenmondástól, a községi mcgliason-
lástól, ha talán némelyek, különösen a szájasok, vallásközö-
nyös egyletet akarva , a plébános szándékaihoz nem csatla-
koznának. Nem hiszszük, hogy a plébános 10-20-at nem 
tudna hivei közül egyletbe ál l i taoi; ez pedig elég. Hogy a 
tagok mind tanultak, mind gazdagok legyenek, hogy a nép-
tanitáshoz értsenek, az nem szükséges az egyleti tagságra. 
Kívánatos volna, hogy leginkább a tanultak, a vagyonosak 
áll janak egyle tbe; de lia a plébános bizalmas meghívására a 
tanácskozásból elmaradnának, vagy épen az alakítandó egyr-
let vallásos jellege, iránya ellen t i l takoznának, vagy épen 
izgatnának, a plébános meg van már szokva ilycsekhez, 
nem is fog ezeken fönakadni ; aki képes az egyletből azért 
kimaradni, mer t az egylet vallásos, felekezetes szint öltött, 
az képes a népnevelést meg is rontani, ha tehát elmarad, 
csak az egylet működésének zavarásától áll el, — Isten 
vele! Mi nem kételkedünk kimondani, hogy inkább ne le-
gyen semmiféle népnevelési egylet, mintsem hogy vallásta-
lan legyen ; ami nincs, az legalább nem árt , a vallásnélküli 
egyletek pedig többet á r tanak , mint használnak. Ha más 
vallásfelekezetüek is vannak a községben, ak ik szinte egy-
letbe állani kívánkoznának, azoknak szép szeliden meg-
mondhatjuk, hogy tanácsosabb, ha kiki a maga néptanodá-
já t veszi pártfogás alá, s vetélkedjünk saját népünk neve-
lésén, egymás buzgóságán buzdulva. 

Az sem zavarhat, ha a vidéken vallásközönyös egylet 
már megalakult volna; mi még alaki thatunk vallásost. Hogy 
ott urak lesznek itt pedig a gazdák , a kevésbbé vagyono-
sak ; ezeknek az 50 kra jczár ja sem kevesebb a gazdagok 
50 krajczár jánál . Sőt még e körülmény, hogy a vidéken 
már vallásközöny7ös egylet alakult, serkentsen minket vallá-
sos egylet megalakítására, nehogy amaz egylet által a nép-
tanoda vallásos jellege veszélyeztessék. Ha a vallásnélküli 
egylet mellett vallásos egylet is fog létezni ugyanazon egy 
községben, zavar lesz ugyan, de legalább lesz mód, hogy a 
vallásközönyös egylet káros hatását, ha nem is egészen, 
részben legalább megakadályozzuk, vagy csak enyhítsük. 
Nagyobb öröm fog várakozni lelkipásztori szivemre, ha én a 
gazdákból 10 et gyűj tök egyletbe, mintha 10 gazdagot 
gyűj tenék ; mert ezeknek fiai nem já rván a népiskolába, a 
gazdákból alakult egyleti tagok fiai, leányai pedig oda jár-
nak, ezek mint saját ügyükről gondoskodva, saját házukban 
lesznek, az urak pedig mint idegenek kint maradnak, kik-
nek tanácsait mérlegre vetjük, lia pedig anyagi segélylyyel 
megajándékoznak, hálával fogadjuk, —fogad juk , de az isko-
lát, mint saját ügyünket megtart juk. 

Ha hiveim közöl 50-et gyűjthetők egyletbe, az egész 
megyrei vallásközönyös egylet veszélyes befolyásait képes 
leszek ártalmatlanná tenni községemben. 
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A lehetőség tehát megvan, hogy plébániákként, espe-
resi kerületenként, püspöki megyékként egyletet s egyleti 
egyházmegyei központi bizottmányt alakítsunk. 

Egy a szükséges feltétel : egy lélek, egy irány, egy 
szabály, egy czél püspöki megyék szerint, — erre pedig fel-
tétel hogy a püspök álljon élére az ügynek, vezetvén 
papjait, híveit, nehogy szerte ágazva mint a nehézségek 
alatt megtörjenek, mint a szándékban eltévedjenek. 

Ahol a püspök teendője kezdődik, ott a lapiró tiszte 
végződik: a püspökség teendőiről tehát semmit, mert tanulni 
akarván, ama teendőkről tanítani sem kedvünk, sem merész-
ségünk nincsen. 

Eljöt tünk az egyletek szükségességére. 
Csekély véleményünk szerint nekünk az egyletek ala-

kításán elhanyagolnunk, vagy sokáig halogatnunk nem le-
het. E szükséget az idők szülték, s annak megfelelni köte-
lességünk. Az idők tóinak minket, nekünk menni kell, vagy 
káros irányban, ha semmit sem teszünk, vagy üdvös irány-
ban, ha mi munkálkodunk. A népet hivatlanok oktatgatják, 
csábítják, sőt ragadják : hogy el ne csábithassák, el ne ra-
gadhassák, nekünk kell a népet megragadnunk. Mindnyá-
jokat nem mentjük meg ugyan, de mégis megmenthetünk a 
népből annyit, hogy a jövőre jó magot föntarthassunk. In-
tézményeinket, milyen a néptanoda, reformálni akar ják, 
csak ugy tar that juk őket távol, ha mi hozzá látunk a mun-
kához. 

Ugyanis, miután a vallásos jellegű egyletektől nincs 
okunk idegenkedni, félhetünk pedig a vallásküzönyös egy-
letektől : ezeket csak egylet által tarthatjuk távol népisko-
láinktól, ezeknek káros befolyásait, zavaró beavatkozásait 
csak ugy mellőzhetjük, ha mi is alakítunk egyleteket. Ha 
nem akarjuk, hogy sajátunkban idegenek uralkodjanak, ne-
künk kell uralkodni, azt pedig csak alakított egylet által 
tehetjük meg. 

Bár mi kevés szellemi és anyagi hasznot is hajtanak 
az egyletek, ezt is fogadjuk el, valóban ha csak azt is meg-
nyerjük, amivel a minister ur megelégszik, ha többet sem 
vivhat ki, t. i. az érdekeltséget, már is kötelességünk az 
egylet alakitását felkarolni. 

A hasznos egyszersmind kötelesség is lelkipásztorko-
dásunkban, kivált mikor veszély fenyeget. 

De inkább parancsolja a vallásos egyletek alakitását 
az, hogy az egyletek károsak ne legyenek népiskoláinkra. 

Az érdekeltség a népiskolák iránt igen káros, mert 
vallástalan irányt vehet, csak akkor nem fog veszélyes 
irányt vehetni, ha mi leszünk benne a főmüködő, nem ugyan 
hogy vallásközönyös egyletbe álljunk, mert ezt elvünk, fe-
gyelmünk nem engedi, hanem hogy vallásos jellegű egyle-
teket alakitsunk. 

Keánk tehát inkább a veszély szabja ki a kötelessé-
get, mintsem Isten tudja mily nagy haszon, mely a nép-
tanodákra háromlanék. 

E veszélyt pedig mi megvetendőnek, kicsinynek nem 
mondanók soha. 

A minister báró ur, mint magányos ember, kimondta 
az eszmét, az eszme megtermi gyümölcsét. 

Nem gondoljuk, sőt a minister sem altatja magát nagy 
reményekben, mintha a népnevelési egyletek millióra fog-

nák számítani a tagokat, százezerekre pedig a tagdijakból 
bevett pénzt. A minister ur kisebb eredménynyel is meg 
fog elégedni, s reánk e kisebb eredmény is, ha vallásközö-
nyös, felekezetnélküli ösvényt választ, nagy veszedelmet 
rejthet magában. 

Midőn ezerek hallgatnak,a két beszélő határoz,— midőn 
ezerek tétlenül maradnak, kettő, aki működik, hozza meg 
az eredményt. Itt a veszély méhe. 

Legyen csak vármegyékkint a székhelyen egy-egy 
vallásközönyös egylet, álljon ez csak 10 tagból, ez fog a 
rainisterrel levelezni, ez fog népiskoláinkról jelentéseket 
tenni, javaslatokat előterjeszteni. A hivatalos jelentések is 
beküldethetnek, de melyiknek fog hitelt adni a minister, 
nem tudjuk, sőt mivel minden anya igen szereti a maga 
magzatját, feltehetjük, hogy báró Eötvös József ministernél, 
már emberi előszeretetnél is, az egyletek jelentései, javas-
latai túlnyomók lehetnek a hivatalos jelentéseknél. Igy te-
hát e tiz ember fogja a népoktatási érdekeket az egész vi-
déken képviselni, a népiskolákról tervezni, népiskoláinknak 
becsületét marni, ha épen kedve tartja, ami alig fog hiá-
nyozni. 

E hívatlan vendégnek gazdálkodását csak más hivatott 
vendégek szava által lehet egyensúlyozni. Mig az egyik mo-
zog, a másik pedig henyél, a mozgékony mindig többre megy. 

íme, mig egy részről az érdektelenség állt ellenünkben, 
hogy népiskoláinkkal többre nem mehettünk, a ministeri 
levél után néhány kontárnak mozgékonysága zavarhat , 
hogy épen semmit se tehessünk. Legyen bár magánjellegű 
ez egylet, de mit használ, ha a minister többet ad ennek 
szavára, mint bármily más hivatalos közegnek jelentésére ? 

Mig tehát egy részről reménynyel kecsegtet azon kis 
mozgalom, ami az érdektelenség megtörésére némi kilátást 
nyújt, más részről rémit a mozgalom egyházellenes iránya. 
Mind a kettő minket hiv fel mozgalomra, hogy az érdekelt-
séget népünk számára kizsákmányoljuk, másodszor pedig e 
mozgalmat a veszélyes iránytól visszatartsuk. Mindkettő ja-
vasolja, hogy az egyletek alkotásához lássunk hozzá. 

Tegyük fel például, hogy vármegyékkint vallásközö-
nyös egyletek alakulnak : a minister előtt vallásközönyös ja-
vaslattevő közegek fognak állni. Mit fog ez jelenteni? 

Azt, hogy a ministernek mondhatják : minister ! te 
gondoltad, hogy a népiskolát a felekezetcsségből kivetkőz-
tetni érzelemsértés nélkül nem lehet : nem látod, hogy a ma-
gyar közönség nem akar felekezeti népiskolát, miután min-
denütt felekezetnélküli egyletet alakított ? Akar-e valaki 
felekezeti népiskolát, nem tud juk ; de nem is mozog senki; 
engedik tehát , hogy felekezetuélküli legyen. Mit tehet a 
minister ez esetben ? A mostani minister báró ur elég nemes 
szivü, hogy ily felszólításokra azonnal ne engedjen, látván, 
hogy a kevés vallásküzönyös egyleti tagnak szava csak 
azért hangzik oly erősen, mert más százezeren hallgatnak ; 
de ellenállhat-e sokáig ? A ministert mindig a külső szél 
viszi, irányozza ; a szél ellen kevesen törekednek, de a mai 
ministerek közöl épen senki sehol sem törekedik; mi történik 
tehát ? A népiskolát elszakitja az egyháztól, s ezt az ország-
gyűlés által, mely sok más igazságtalanságot is decretálhat, 
kimondatja. 

A minister ugy is, mikor az iskola és az egyház kö-
41* 
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zötti viszonyról szól, jogi érvekre nem hivatkozik, mintha 
ez, amint ugyanis az, az emberiségen elkövetett árulás volna, 
a népiskolát az egyháztól elszakítani, hanem csak azon vé-
leményét nyilvánítja, hogy a magyar közönség még nem 
kíván felekezetnélküli iskolát. 

Látván pedig, hogy a hazában mindenütt csak feleke-
zetnélküli egyletek alakultak, elég hibásan, de mégis követ 
keztetni lehet, hogy a minister eme feltevésében csalódott. S 
ezt a minister minden zavar nélkül kimondhatja, hogy : csa-
lódtam. És ha mégis a nemeslelkü minister ur elég erős lesz, 
átlátván a szitán, hogy az egész vallásnélküli egyletek léte 
abortivum quid, melynek erkölcsi létet, és súlyt nem lehet 
tulajdonítani, a jövő minister, aki annyit sem mondott, hogy 
a magyar népség felekezetes iskolát kiván, az egyletek sza-
vát a magyar nép szava gyanánt fogadja, s kimondja : nincs 
felekezeti népiskola. 

A zsidónak, a protestánsnak felekezeti népiskolája 
lesz, mert ezek saját körükben egyleteket sem fognak al-
kotni, egylet levén maga a felekezet, mely eddig a nemzet-
től elválva, mindig külön utakon j á r t : de a kath. nép a nem-
zettől magát soha el nem szakitotta, saját ügyeibe a régi 
hagyomány szerint az egész nemzet szavát belépni engedte, 
felekezetnélküli iskolát engedni kénytelen lesz. 

Igy fog a ministerium egy szerencsés kerülőn oda jut-
hatni, hova magától egyenesen menni nem mert, t. i. az egy-
háztól elszakadt népiskolára. Akkor pedig oda vagyunk, 
mert azon nép, mely a politikai izgatáson kivül állott, az 
igazságtól elvonatik, s a butaságban és az egyház elleni 
gyűlöletben épen ugy fog lefogva tartatni, mint most a jám-
bor prot. nép, melyet, ha a népiskolában jókorán előítéletek-
kel, tévelyekkel, s az egyház iránti ellenszenvvel meg nem 
töltenének, tömegestől jönne vissza a kath. egyházba. 

Mily előítélet, mily elfogultság, tehát a tévelyben mily 
lelkirabságba verik a prot. néptanítók a természettől jóra 
teremtett prot. ifjú nemzedéket, meglátszik abból is, mit 
csinálna e nép, ha valaki katholikusaink közöl az ö prot. 
temetőjébe, kereszttel a fejhez, temetkezni akarna. 

Fejszéhez, baltához kapna a prot. nép, hogy a keresz-
tet kivágja, gondolván, hogy az egész prot. vallás elvész, ha 
a prot. temetőben egyetlen sír van fakereszttel díszítve. 

Nehezen éljük be magunkat az u j viszonyokba. Hozzá 
szoktunk mi katholikusok, hogy a kormányt, mint született 
védőnket tekintsük. Ez idők elmultak, megjönnek-e ismét? 
Isten tudja, de mi alig érjük el ezen időket. 

A mai idők nemcsak hogy semmi védvet nem nyújta-
nak a kormány részéről, hanem inkább minden roszat on-
nan várhatni, intenek. 

Aki csalódni nem akar, Istenen és maga erején kivül 
senkibe se bizakodjék. 

A minister a végső itélet hangján dörögte füleinkbe, 
hogy közjogon kivül az állam semmit sem adhat az egyház-
nak. A közjoggal, vagy is a közélet eszközeivel élnünk kell : 
a közélet eszköze mainap a népuevelésben az egylet ; nem 
szabad tehát elhanyagolnunk. 

Bizalmasok, határ nélkül bizalmasok voltunk ekkoráig 
a kormányhoz hazánkban, — ezután semmi kedvezéseket, 
hanem csak sok zaklattatásokat várhatunk. 

Mily határnélküli bizalom volt az Pázmány Pétertől, 

mikor az egyetemet, — Kisdytől, mikor a kassai akadémiát, 
— Dallos püspöktől, mikor a győri akadémiát alapítva, ezt 
mind az országnak, a királynak, a kormánynak kezébe tet-
ték le, nem tartván meg magoknak sem az intézetek kor-
mányzására, sem a tanárok kinevezésére semmi jogot.1) A 
protestánsok bizalmatlankodtak, a kormányra egy békát 
sem bíztak. Nyerességben vannak. A bizalmatlankodási kor-
szak reánk is betört, miután a kormány 1848-ban az egy-
háznak utilevelet adott, neki hátat fordítván. 

Amennyire bizalmatlankodnunk kell a törvényhozói 
és igazgatási hatalomban, annál inkább rendbe kell szed-
nünk magunkat. 

Kedvezőbb viszonyokat mihamar várn i , gyermeki 
képzelődés. Az okosság tisztán lát az irányokban, zavar 
nélkül olvas az eseményekben, roszabbakat vár. Esküdjék 
bár a kormány, hogy ilyen olyan kedvezéseket, igazságot, 
méltányosságot akar bizonyítani a kath. egyház iránt ; Isten 
és a világ, a nemzet és a kormány előtt bátran mondhatjuk : 
nem vagytok képesek szavatokat beváltani; oly uton jár-
tok, melyen lehetetlen, volna bár angyal, megtenni, amit 
akartok. A ministerium , legyen bár legjobb szándék-
kal , kikerülhetlenül siralmasokra fo°; vitetni a kath. 
egyház ellen. „Fog vitetni," nem szándokolván mondani, 
hogy erre ő maga fog menni. Nem szólunk, milyen lett 
irántunk az alkotmány 1848-ban, mikor a kath. egyhá-
zat detronisálta ; abyssus abyssum iuvocat, a pesti kath. 
egyetemre nézve azonnal folytatta a detronisatiót, a detroni-
satiot fatumszerüleg kell tovább vinni, tovább folytatni. Oly 
erős az elv mindig, hogy ha szent püspököt tennénk a kor-
mányra, meghagyva, hogy ez elv szerint kormányozzon, 
félnünk kellene, hogy nem lesz elég lelki ereje következet-
lennek lenni ; pedig csak következetlenséggel lehetne méltá-
nyosnak lenni a kath. egyház iránt. De az elv mindig erő-
sebb a jó szándéknál, erösebb a jóakaratnál is, azért sem a 
törvényhozás, sem az igazgatás nem lehet méltányos a kath. 
egyház iránt ; amit igazságnak, méltányosságnak nevezhet-
nénk. az vagy elfedett jogtalanság, eltakart, édesitett mél-
tánytalanság, vagy pedig kis időre szolgáló következetlen-
ség, személyes jó indulat. A vallásközönyös kormányok min-
dig tribulatio magna reánk nézve. Igy van ez Italiában, 
Svajczban, Bajorországban, Spanyolországban. Berlinről, 
Haagáról, Stokholmról, Kopenhágáról, Pétervárról, London-
ról nem kiabálják, hogy vallásközönyö3 kormánya legyen; 
a kath. országok egyedül azok, hol a zsidóság és kőmives-
ség vallásközönyös kormányt követel. A kor követelései-

') Legyen példa Foglár György, cz. püspök, és egri kanonok ala-
pítványa 1740. nov. 29-én, melyet a nemes és hazafi sziv megtevén, azt 
a hazai törvények, Hevesmegye pártfogása alá helyezte. Az alapitvány 
1741-ik országgyűlésen art. 44. boczikkolyeztetvén, és §. 1. e szavak-
kal : „Et 8iquidem hujus instituti, rite ac débité ad tenorem antelatarum 
fundationalium administrandi curam comitatui Hevesiensi, capitulo Agri-
ensi, et praelibato Domino comiti episcopo (Erdődy Antal), ejusdemque 
in hoc episcopatu successoribus concredidisset ; supremam vero directio-
nem curiae regiae sacrae regiae Majestatis commendasset : hinc ut in-
stituti hujus, curiae conmiondata suprema directio jugi memoria tenea-
tur," etc,, etc. — Mily határtalan bizalom ez a hazához és ennek kath. 
alkotmányához ! Ma, mikint a minister ur mondja, az alkotmány a köz-
jogon kivül semmi más védelmet nem adhat az egyháznak, és az egyház 
intézményeinek. 
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nek, a műveltség elengedhetlen jelének mondják az egyház 
és az állam elszakadását : de hogy e kőmivesek és e zsidók 
ugyanezt prot. államokban követelnék, arról hallgatnak. Es 
a prot. országok népeivel nem lehet elhitetni, hogy a ker. 
hitnek kiűzése az állam, a társadalom alapjaiból valóságos 
haladás volna, egysedül a kath népek azok, akikkel ily ba-
darságot el lehet hitetni. Es ha méltányosságnak mondják, 
vagy épen igazságnak, hogy, ahol más vallásúak is vannak, 
ott ne legyen államvallás : indokolva lehet mondani, hogy a 
prot. országok igen igazságtalanok, méltánytalanok, miután 
a kath. kisebbség kedveért nem adják fel az államvallást. 

Küzdés vár reánk, küzdés, melynek végét nem fogja e 
nemzedék elérni. 

Mit kell tennünk ? A népet magunk köré gyűjteni, s 
az esélyeket készen várni. Ma annyit birunk, amennyit ké-
pesek vagyunk a kormányzó hatalomtól kicsikarni. Kicsi-
ka r juk bántatlanságunkat, lia számmal imponálunk, ha 
számmal fenyegetünk. 

Sorshivatása van ezen egyleteknek ; bennök fog az 
igazság az igazságtalansággal, a méltányosság a méltatlan-
sággal, a hazai béke a hazai feldulással szemben állani, s 
amint lehet, a hazát sok bajtól megmenteni. 

A minister, mint vallásközönyös kormánynak főhiva-
talnoka , aligha nem szándékozott nekünk ily szellemi 
erőt nyújtani, mikor a népnevelési egyleteket javaslatba 
hozta, mert nem mondhatnók indokolva, hogy megtörni 
akar t ; de tőlünk függ, mellettünk fog-e a fegyver villogni, 
vagy ellenünk ? segitség lesz-e vagy ostor a kath. egyházra ? 
Ha segitség nem lesz, okvetlenül ostor lesz, — ostor a köz-
véleményben, ostor a minister kezében, — tőlünk függ, hogy 
ostor ne legyen, tőlünk függ, hogy a kormányt a valláskö-
zönyösségi kormányelv szigorú lehozásai, következései elle-
nében a jogok tiszteletére kényszeritsük. Kevesen akar ják 
azt elhinni a magyarok közöl, hogy a vallásközönyös kor-
mányelv mellett sem a törvényhozás, sem a közigazgatás 
nem lehet igazságos, nem lehet méltányos a kath. egyház 
i ránt ; kevesen vannak, akik a boldog jövő idők álmaiból 
képesek volnának kiócsúdni ; az idő megmutatja, a történet 
más országokból hangosan kiált ; erről vitázni tovább fölös-
leges ; elég megjegyezni, hogy a kath. egyház detronisatiója 
az első és legnagyobb igazságtalanság volt a kath. egyház 
i rán t ; mikor ez államelv gyanánt áll, ezen elven Ízletes szöl-
lögerezdek nem fognak nőni. 

Nehéz idők! valóban munkás, erős kezek, magas elmék 
ideje, akik koruk irányait nem nyögdécseléssel, hanem tiszta 
elmével, serény munkássággal fogadják. 

Aki küzdeni nem tud, annak veszni, — aki élni nem 
tud, annak halni kell. Ha nem tanulunk, majd megtanít-
tatunk. 

Mily hálát adnának az Istennek olasz testvéreink, 
ha kiütött csapásaik alatt intésül előre annyi időt nyertek 
volna az Istentől, mint mi, mily erőre szervezték volna ma-
gokat ! Noé 100 évig épitette a bárkát , 100 évig hirdette a 
vizözönt, — haszontalan volt : ra j tunk a vizözön már meg-
van, már nehezen gázolunk, a viz már szájunkba ömlik. 

Ha a népiskolából kiűzettünk, mindent elvesztettünk, 
pedig a vallásközönyös egyletek képesek minket onnan ki-
űzni. A kiűzetés hazai zavarokba, Isten tudja mennyi vil-

longásokba fogna kerülni ; csekély véleményünk az, hogy 
helyt álljunk, hogy eszébe se jussék valakinek onnan min-
ket kiűzni. Láthat juk, hogy a szabadelvűek másutt a hazát 
is képesek voltak lángok martalékává tenni, csakhogy a 
kath. elvet megtörhessék. A kőmives csoport előtt nincs ha-
za, nincs becsben a béke áldása. Képesek mindenre, csak 
arról gondosok, övék lesz-e a győzelem ? 

Jelen kormányfériiaink ugyan nem gondolnak ilye-
sekre, megsértenök őket ilyest feltéve felölök ; de a rontást 
mindenkor becsületesek kezdik, nem becsületesek végzik, 
megmaradván a becsületeseknek azon büntetés, hogy lelki-
Ismeretesek levén, a lelkismeret faggatásai és orditásai kö-
zött lássák azt összeroskadni, amit leikök boldogságához 
mérve egyiránt szerettek, de mégis amelynek ledöntéséhez 
az első lökést gondatlanul ők tették meg. Gondolták, hogy 
csak a vakolatot fogják lehámozni ; de törték, ütötték a va-
kolatot, mások jöttek a munkához, ledöntötték a falakat is. 
Ez az országok, ez a nemzetek temetkezésének a lélektani 
története. 

Meg vagyunk győződve, hogy mikor mások munkára 
kelnek, s munkájokkal nagy robajt is csinálnak, merő pas-
sivitással nem tompithatjuk meg az ellentétes irányokat. A 
munkát csak munka képes egyensúlyozni. 

Mi nekünk tehát magasabb nézeteink, czéljainlt lehet-
nek a népnevelési egyletekkel, összhangzásban fogjuk mi 
fel ezeket a kath. rendekkel, a többi vallásos egyletekkel 
és a kath. egyházi hatalommal ; de a minister, kivált a je-
lenlegi, örvendhet, hogy habár felekezetes jelleg alatt, fel-
vetett eszméje közöttünk oly dús aratást hozott 

Örülhet ö, örülni fogunk mi. 
Ha a minister nein javasol, mi nekünk kellett volna fel-

ismerni, megkísérteni ; hogyan hanyagolhatnók el, mikor a 
minister adja kezünkbe az oly események fonalát? Mi tovább 
láthatunk, mint a minister, mert kezünkben és szemünk 
előtt a kath. elv van, s ha tovább látunk, — az egyletek esz-
méjét, szükségét fel is foghatjuk. 

Időket élünk, mikor a püspökség, amint ma látjuk, in 
muris Jerusalem, első sorban fog küzdeni, első hullani a di-
csőségre. Aki nem hisz a szavaknak, hinni kénytelen az 
eseményeknek. Nem rémitgetés az, mikor a templom aj taján 
a vad kopogtatás oly erősen hallatszik. 

Mikor canterburi sz. Tamás, látván a veszélyt, a tem-
plomba ment papjaival, s az oltár előtt imádkozott ; betörtek a 
gonosz Henrik gonoszabb poroszlói;Tamás nem küldött elébök 
papot, kispapot, szekrestyést, hanem maga ment a gyilkosok 
elébe. Papjai a templom ajtait csukogatták, védelmi szerek 
után láttak ; Tamás letiltotta őket ettől, „non est ecclesia 
Dei custodienda more castrorum", sőt életével védelmezte sa-
ját papjait, mondván a betörő gyilkosokhoz : „vos Dei jussu 
cavete, ne cuipiam meorum noceatis." 

Régi történet a m i korunkban. Volt idő, mikor az egyes 
pap,mint előőrs küzdött, nevét,jövőjét,egészségét,a külső világ-
ban becsületét feláldozta; tette egyik, tette másik; de mind 
kevés, a döntö csapások elfogadására az Isten nem az egy-
szerű papot, hanem a nagy papot, a főpapot, a püspököt 
szokta küldeni. Oda jutot tak pedig már a mostoha viszonyok, 
hogy a döntő csapások idejét elérkezettnek hihetjük, azért 
a védelem legerősebb eszközeiről is gondoskodni itt az idő-



3 3 6 n — 

Semmi becsületes eszközt érintetlenül nem hagyni, — ez az 
idő parancsa. Püspökeinket első sorban látjuk küzdeni. 

Haec est dignitas, hoc est officium, hoc immortale me-
ritum episcoporum, durissima sustinere inter filios. 

Ne liigyjenek szavainknak, ugy sincs tekintélyük ; mi 
nem hitelre, hanem elmélkedésre szólítunk fel, és az önámi-
tások ellen intünk mindenkit. Az események, bár maradná-
nak el, bár czáfolnának meg, majd fognak elmélkedésre is, 
hitelre is kényszeríteni mindenkit. Szavainknak hinni alá-
zatosság volna, melyet számunkra mástól nem igényelhetünk, 
az eseményeknek hinni kényszerűség lesz, melyet nem 
óhajthatunk. Ha elmélkedtünk, az eszközök igénybe-vételét, 
milyen a vallásos népnevelési egylet is, szükségesnek felis-
mertük. 

Két hónapon át, hétről hétre vezetett fejtegetésünk, 
előadásunk határaihoz értünk ; tovább szólani e felvetett 
két tárgyról fölösleges. Ahol a szó végződik, ott a munká-
nak kezdődni kell. 

Ezen hosszabb előadásunkban sokszor az irói szabad-
ság minden jogait teljes mértékben vettük igénybe. A tárgy 
nagy hordereje parancsolta, hogy ezt tegyük. Hüledezés nem 
a mi szokásunk. Nem mi kerestük ezen irói szabadság szélső 
határait, hanem az ügy nagyvolta szoritott néha ezekhez. 
Ellenszenv nem vezette tollúnkat, vak bizalom sem, — aka-
dályokat gördíteni az útra nem akartunk, de a meglevőket 
sem lehetett elnézni, különben semmi szolgálatot sem tettünk 
volna. Hallgatni, a kényes tárgyakon átsurrani, mondva sem-
mitsem mondani, nem szokásunk. Még ellenfelünket is in-
kább tiszteljük, semmint ezt tennők vele. Az egyház változ-
hatlan tanát, nem ugy amint azt mesterséges értélmezések-
kel talán elcsűrni, elcsavarni lehetne, hanem amint mindig 
állott, szem előtt tartva, amit evvel megegyeztethetőnek talál-
tunk, azt helyeseltük, ami ellene volt, kiemeltük ; a felvetett 
terv, a megtett javaslatban jó szándékot tisztelve, a létreho-
zás nehézségeit, merülnének fel bár honnan, előre egyen-
getni, — nehogy a lehetőleg üdvös vállalat a kivitelben fön-
akadjon, vagy miután már foganatba vétetett, üdv helyett 
átkot szüljön, — akadályozni iparkodtunk.Aki ezek ellen pa-
naszkodnék, kér jük, panaszkodjék az ellen, mikint lehetsé-
ges a tárgyat jobban szeretni az embernél, — a szentügy 
létrehozatalát erösebben óhajtani a személyek kegyeinél? 

Mindezekben csak f. é. mart. 2-án adott szavunkat 
váltottuk be, mikor lapirói állásunkat a magas kormány 
iránt ismertettük. „Ha mi, az egyház szolgái, az erkölcsi 
rendnek őrei is bizalmatlanságot fogunk hirdetni, éleszteni, 
mivé lesz az állam, mivé a társadalom ? Bizalmatlansággal, 
hidegséggel fogadjuk-e tehát az uj kormányt ? Absit. Vár-
junk-o minden boldogságot tölo vagy ál tala? Ezt ö sem igéri. 
Van szükségünk reá, van szüksége reánk, csak az a kérdés, 
képes-e pártolásunkat elfogadni ? Mi képtelenek vagyunk 
mindent pártolni ; lehet kormányrendszer is, mely a mi pár-
tolásunkat nem képes elfogadni. Tisztán, világos mezőn ál-
lunk. Jó szándékkal fogadjuk öt, jó szándékkal közeledünk 
hozzája, készek minden szolgálatra, melyet erkölcsileg meg-
tehetünk. Magasabb, változatlan, sérthetlen kötelességeink 
is vannak, melyek alól magunkat, épen az édes haza érde-
kében is, ki nem vonhatjuk. E téren állunk, innen ajánlunk 
fel minden szolgálatot ; hü fiai a hazának, de egyszersmind 

hü szolgái az Istennek, az egyháznak. Hivatalos kötelessé-
geiben ingadozó, tétovázó, tévelygő papság átka az orszá-
goknak. — Támogatással készen állunk, csak, kötelességet 
sértve, minket kötelesség-sértésre felhiva, ne lehetetlenítsék 
azt. Mint nemes lelkek, mint hü polgárok, mint az erkölcsi, 
természetfölötti rendnek, az államok alapjának életre halálra 
felesküdt őrei, állunk a magyar felelős kormány előtt. An-
glikán papság, muszka pópák nem vagyunk, nem leszünk, 
lenni item akarunk, mint ilyeneknek az ország hasznunkat 
sem venné ; soha gyáva szolgák, de forradalmárok sem soha, 
mindig tiszta öntudattal, mindig eleven kötelesség-érzettel, 
feláldozok, buzgók, ha helyes irányban, lia jogos intézkedés-
ben látjuk a kormányt, — szivósak az erkölcsi ellenállásban, 
valahányszor ezt a kötelesség parancsolja. Készen állunk a 
támogatásra, de éberen is."2) 

Mindent helyeselve, semmit sem lehetne felvilágosítani ; 
s gondoljuk, hogy nem az a minister igazi barátja, aki a ne-
hézségekre figyelmeztetni nem meri, mert épen azt tagadja 
meg tőle, amit a jó szándék leginkább óhajt, — a szükséges 
figyelmeztetés pedig oly alakot szokott ölteni, milyen a tér, 
melyen történik. Mikor a cultusminister, jó szándékában, a ca-
tholicismus emelkedését, befolyását, hatalmát, stb., a haza 
érdekében kivánja, mint éles politikus, akkor ha a mi he-
lyeslésünket megnyeri, gondoljuk, hogy ezt többre fogja be-
csülni, mintsem azok helyeslését, kiktől ellenmondást nem 
is vár. 

A minister báró ő nméltóságának kettős javaslatában 
a jó szándékot senki sem fogja tagadni ; eszmében mind a 
kettőt kiki üdvözli ; az első több nehézséggel jár , több félre-
értésre adott alkalmat, bővebben, s egész szabadsággal kel-
lett azt tárgyalni mindazon pontokban, melyek a püspöki 
joghatóság körén kivül vannak ; a népnevelési egylet, ha 
felekezetek szerint alakul, áldást hoz, ha vallásközönyös, 
vallásnélküli, annyi mint vallásellenes, következőleg ve-
szélyes. 

Az irói szabadság teljes igénybe-vételére irói jogunk 
hatalmazott fel, az alkotmányos minister nemes lelke pedig 
arra bátorított. Nemes szó, még ha ellent mond is, soha nem 
háboritja a nemes lelket, kivált ha az ellenmondás indokol-
tatik, erős okokkal támogattatik. Autocraticus minister ter-
véről másképen szóltunk volna. A szentírásban olvassuk : 
„fili accedens ad servitutem patris, praepara animant tuam ad 
tentationem ;" mondhatni : polgártárs, honfi, mikor cultusmi-
nisterré leszesz, készülj, hogy a dogmát és az egyházi fe-
gyelmet elődbe fogják tartani. Az egész világ miatt sem vál-
tozik a dogma; szabad legyen mondani, hogy a minister mi-
att nem változik a disciplina. 

De ha taláu az irói szabadság teljes igénybevétele mél-
tánylást sem találna, melyet vár, mint az egyháznak szán-
dékban mindig hü szolgája,mégis épen ugy irtunk volna,amint 
irtunk, mert erre hivatásunkban kötelezve levén, köteles-
séget teljesítettünk. A kötelesség nem tekint arra, mi fog 
következni, nem hallgat arra, mit fognak mások mondani, 
nem figyel másra, mint a törvényre, melynek engedelmes-
kedni kell, mint az igazságra, melyről bizonyságot, — mint 
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a jogra, melynek érvényt adni, — mint a magas érdekre, 
melyet megvédeni kell. 

Mi kötelességet teljesítettünk, azért nyugodtak va-
gyunk. Erre nézve mondhatjuk : non reprehendit me cor 
meum in vita mea. Bár mindenben lehetnénk ugy az Isten 
előtt, mint irói tisztünkben valánk. Hanem . . . . tu autem 
Domine miserere nobis ! ! 

Még két incidens volna, melyet a nm. minister ur emii-
tett; az első, hogy kath. népiskoláink a protestánsok néptano-
dáival nem mérkőzhetnek, — a második, hogy a kath. iskolák 
az államtól független egyházi testületeknek vannak átadva. 

Az elsőre nézve lehet mindenki oly7an véleményben, 
milyet épen csinál magának. Mi som tagadjuk a hiányokat, 
mi sem akar juk azokat megörökíteni ; ha épen a nmélt. mi-
nister ur eme nyilatkozata,mely néptanodáinkat aprót , nép-
tanodák után helyezi, néptanodáink hiányainak megszünte-
tésére fog vezetni, a fönemlitettt ministeri nyilatkozatot va-
lóban áldáshozónak fogjuk nyilatkoztatni. 

A „Registrum" tudós és nagyobb olvasottságú munkás 
irója már két izbon mutatott a két fél iskoláira nézve pár-
vonalt, harmadszor is kész felderiteni; a munkás iró és buzgó 
lelkipásztor ebbeli aratásába vágni tehát nem akarunk. Elég, 
amit t. Molnár Aladár ur, ministeri hivatalnok irt, a P. 
Napló 215—222 — 223. számaiban, bebizonyítván, hogy bi-
zony a prot. néptanodákra is rá fér a népnevelési egylet 
szolgálata, lehető javitása. „Tanitási tervünk nagyrésze oly 
karban van, irja M. A. ur, hogy tisztes látogatókat csak-
ugyan röstelkedve fogadhatunk el bennök ; de azért ne te-
gyünk ugy, mint a lusta asszony, aki ahelyett, hogy tisztán fel-
öltözködnék, elzárkózik az emberek elől, hogy ne lássák kó-
ezos fejét, és szennyes ruháját ." 

Van tehát hiány itten is, van kócz, van szenny elég, 
nincs mit egymásnak szemére vetni, nincs mivel dicsekedni; 
hol van több hiány, több kócz ? nehéz megmondani, miután 
t. M. A. ur ezt irja az összehasonlítás lehetségéről : „Kénytele-
nek vagyunk bevallani, mikint prot. egyházaink is ugy gon-
doskodtak az adatok felgyiijtéséről és összeállításáról, hogy 
népnevelésünk jelen helyzetét sem az illető egyházkerüle-
tek, sem mások nem képesek liüen ismerni. E tekintetben 
egyházi hivatalos adataink részint oly hiányosak, hogy az 
egésznek képét nem lehet belőlök összeállitani,részint pedig 
egyfelől önmagokban, másfelöl a valóságban világosan fel-
mutatható tényekkel annyi ellenmondásokat tartalmaznak, 
hogy hitelességükben nem lehet eléggé bizni. Csak azt lehet 
bebizonyitani, hogy még szerintök is roszul állunk, s hogy az 
ügyet a valóságnál kedvezőbb szinben tüntetik fel." Ez elég. 

Van tehát baj mindenütt, van hiány, van min javitani 
kell mind a katholikus, mind a prot. néptanodákban. És 
meddig a valóságnak megfelelő táblázat nincs meg, addig 
az összehasonlítás is lehetetlen a két felekezeti néptanodák 
valóságos állása között ; marad tehát, amit mondtunk, sza-
badság, ugy vélekedni a kettőről, vagy a kettőnsk egymás-
hozi viszonlagos hiányosságáról, amint tetszik. Személyes né-
zet lesz ez, melylyel az ellenkező nézet is egyenlő jogú a vé-
lemények országában, hacsak nem akarja valaki az össze-
hasonlításban a prot. egyházi közegek által adott tudósítá-
sokat alapul venni, melyekről t. M. A ur irja, hogy magok 
magoknak ellcnmondanak, hogy hitelességűkbe nem lehet 

bizni, hogy az ügyet kedvezőbb szinben tüntetik fel. Ezt t. 
M. A. ur prot. egyházi hatóságoknak mondja, tehát feltehető, 
hogy kétszer meggondolta, mig ezt irta, s a világ előtt ki-
mondta, mert saját egyházi hatósága iránt mindenki a leg-
nagyobb tisztelettel tartozik. Azonban t. M, A. ur annyira 
biztos az ö állításának igazságáról, hogy nem fél írni : „IIa 
állitásom nem igaz, tessék megezáfolni, de tényekkel, a ma-
gyarországi (prot.) népnevelés jelen helyzetének statistikai 
hü kimutatása által." „Hát még a tanrendszert, az iskolák-
nak belső berendezettséget és felszereltségét illetőleg, mily 
szomoritó állapotban vagyunk ! Az összes hazai prot. népis-
kolának alig y i 0 részét találhatnánk csak tűrhető állapot-
ban." — 

Az összehasonlítás lehetséges nem levén, üdvözölhet-
jük mindazonáltal a nm. minister ur éles Ítéletét kath. nép-
iskoláink felöl, még ha csupán személyes nézet gyanánt is 
tekintjük azt, mert buzgóságot szülhet a hiányok megszün-
tetésére, szült is már, amint a püspökök főpásztori körleve-
lei bizonyítják, melyek a népnevelési egyletek alakitása 
ügyében írattak. 

Ugy tesz e ministeri nyilatkozat, mint az újságíró, 
vagy az egyházi szónok, aki a roszat ismerteti, éles színek-
kel festi, hogy a buzgalmat felgerjeszsze. Buzgalomra get -
jeszthet a dicsértetés, de gerjeszthet az ijesztés is ; aki me-
lyiket czélszerünek találja, azt használja. 

Ami az egyházi testületeket illeti, melyeknek az isko-
lák átadva vannak hazánkban, ezek csak a szerzetesrendek 
lehetnek. Mint egyházi szerzetesrendek, szerzeti ügyeikre^ 
testületük belkormányzására a magas kormánytól függetle-
nek, és soha sem függhetnek, miután a canonok szerint a 
püspöktől is csak szűkebb vagy szélesebb értelemben függ-
nek. De iskolai rendszerökben, munkájukban, tanitási mó-
dúkban a kormánynak voltak, vannak is alávetve. A „ratio 
educationis" oly szabály volt, mint az „Entwurf," s amit a 
tanítás javára a törvényhozás vagy a magas kormány hatá-
rozand, az szabály gyanánt fog vétetni a tanitó szerzetes-
rendeknél , s maga a cultusminister ő nagyméltósága tehet 
bizonyítványt, mily készséggel fogadtattak az ö módositrá-
nyai is legújabban, amelyeket csak foganatba venni lehe-
tett. A tanárok elhelyezésére, áttételére stb., szóval a tani-
tási fegyelemre a rend ügyel fel maga, mert ezt szerzetes 
életszabálya hozza magával. Ha a tanár a kormánynyal 
érintkezhetnék, szerzetesrendi elöljárósága mellőzésével, az 
egész iskolai, szerzetesi rend feldulatnék. A tanitási rend-
szerre tehát, szóval a tanítás lényegérc a szerzetesrendek 
mindig függtek a kormánytól, nem függtek pedig a püspök-
ségtől ; a szerzetesi élet fegyelmére nézve pedig, a canonok 
által vont szabályvonalok között, függtek a püspökségtől ; 
nem függtek pedig a kormánytól. Ha volna oly rend, mely 
saját tanitási rondszerrel bir, mely ezen rendszerre nézve is 
csak saját szerzetesi főnökségétől függ, erre is lehet be-
folyni, ha ezen főnökséggel érintkezünk, mely főnökség 
semmi lehető változást nem szokott elutasítani, ha a ta-
nulás javára szolgál, ha szerzeti életével megegyeztethető. 

Hogy a szülök be nem folyhattak a tanitási rendszerre, 
vagy az iskolai fegyelemre, azért volt, mert a kormány be-
folyván, a szülőknek hely nem adatott a befolyhatásra ; és 
ha a kath. rendek szervezve is leendnek, a szerzetesi élet sza-
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bályait még inkább fogják tisztelni. A szerzetes-rendek 
által vezetett tanodákra nézve tehát marad minden, amint 
volt, akár a kormány, akár a kath. rendek fognak befolyni 
a tanrendszerre. 

Franeziaországban, Belgiumban joga van a szülőknek 
meghívni ezt vagy azt a tanításra a községi iskolába ; de ha 
szerzetesek által akar ják taníttatni fiaikat, vagy leányaikat, 
meghiván a szerzetet, minden további befolyásról lemonda-
nak. Nem a szerzetesek egyénei veszik át az iskolát, hanem 
a szerzetes-rend ; a tanítónak tehát csak az ö szerzetes főnö-
kétől kell függni. 

Nálunk sem lehet ez máskép, és aki másképen akarná, 
az egy más nagyobb kérdést hozna szőnyegre, t. i. szerze-
tesek tanítsanak-e vagy egyedül világiak ? Mint vélekedik 
erről a minister ur ? nem mondta, azért ezt fejtegetési tár-
gyul sem veszszük fel ; ha valaha e kérdés felmerülne, a szer-
kesztőség meg fogja tenni saját kötelességét. 

VEGYESEK. 
Hogy a kath. élet legfényesebb nyilatkozatát, a hitnek 

áldozatkészségét, a szivekben lakó szeretet nagyságát, az 
európai nagy népszavazatot a pápai fejedelemség föntartása 
mellett láthassuk, tekintsük mennyit gyűjtöttek a kath. la-
pok Franeziaországban és Belgiumban nov. 15-éig, hogy a 
szentszék hadai a legújabb és legtökéletesebb fegyverekkel 
elláttassanak. 

Univers  562,848 frank 91 cent. 
Union . 479,916 23 „ 

)i 85 „ 
Journal des villes 6,574 » 85 „ 
Courrier de Lyon . 207,456 >> 40 „ 
Gazette du Midi . . . 166,056 70 „ 
Journal de Rennes . . . 93,762 >; 65 ,, 
Espérance du Peuple . 92,560 50 „ 
Propagateur de Lille . 80,207 >i 56 „ 
Union de l'Ouest . 68,559 >> 37 „ 
Union franc-comtoise . 63,396 ïî 
La Guienne . . . . 59,217 >> 

Annalles religieuses . . 38,441 » 71 „ 
Mémorial d'Amiens . . . 28,919 U 5 „ 
Espérance de Nancy . 25,737 >} 75 „ 
Voeu national . . . 18,033 
Semaine religieuse . . 13 237 » » 
Courrier des Alpes . . 12,178 » 50 „ 
Orde et la liberté . 12,107 » 
Impartial du Finistère . . 11,661 » 37 „ 
Emancipateur . . . . . 11,503 » 50 „ 
Semaine relig. de Nevers 9,759 50 „ 
France centrale . 9,167 1) 25 ,, 
Semaine relig. de Savoie 8,50 t » 95 „ 
Mémorial de Pyrénées 7,328 » » 
Foi bretonne . . . . 4,383 1) >> 

Abbevillois  3,000 >> Î> 
Union m a l o i n e . . . . 2,340 » 
Journal de l'Ain . 2,028 » 70 „ 
Revue relig. de Rodez . 720 }> " j> 
Cronique de l'Ouest . . 499 )> » 
Mémorial de l'Allier . . 165 » 

j> 
» 

» 

» 

» 

>> 

a lavali megyében 
mansi 
bloisi 
bourgesi 
roueni 
marseillei 
naneyi 
coutancei 

Belgiumban : 
Journal de Bruxelles 
Bien public . . . 
Ami de l'ordre . . 
Journal d'Anvers 
Patr ie (de Brügges) . 
Courrier d'Escaut 
Voix du Luxemburg. 
Journal d 'Ypres . . 
Union de Charleroy 
Hainaut  
Grazette de Liège . 
Journal d'Ath . . . 
Nouvelliste de Verviers 
Gazette de Louvain . 
Dyle  
Gazette van Thielt . 
Impertial de Svignies 
Moniteur de Louvain 
Courrier de Huy . . 
Gazette de Nivelles . 
Het Regt . . . . 
De Katolyke . 
De Klok . . . . 
De Denderbode . . 
De Vrede . . . . 
Zontagblad . . 
Gazette van Lier 
Het Vlaemsche Land 
De Eecloonaer 
T 'Ware Vosken . . 

58,606 frank 20 cent. 
51,601 „ 70 
30,905 „ 15 
22,500 
15,650 
12,050 
12,030 

3.972 

» 
» 
» 
>> 
» 
» 

71,455 
53,567 
23,650 
18,800 
17,705 
12,400 

8,000 
6,330 
5,900 
5,380 
4,330 
1,500 
1,200 

10,580 
4,700 

990 
670 
475 
411 
350 
300 

3,599 
3,582 
2,645 
2,112 

857 
721 
664 
509 
490 

26 
45 

» 
» 
» 
» 

V 
» 

>1 
» 

» 
)» 

!> 
)> 

1! 
1) 
>} 

» 
JJ » 

>> 

» 

» 

J) » 

» 
>> 
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Azon felül a püspöki megyékben külön gyűjtések té-
tettek, és pedig: 

Tehát csak 4,840,644 frank 71 cent., és e négymillió 
nyolezszázezer f rank 20 nap alatt gyűjtetett, ós csak a lapok-
ban gyűjtetett, csak azoktól gyűjtetett , kik neveiket kité-
tetni akarták ; mennyi küldetett a püspöki megyékből ? 
mennyi a magános gazdagoktól? ezt csak az Isten és a 
szentszék tudja. Napoléonra e nagy népszavazat nyomás is 
lehetett, s kétségkívül lesz a diplomatiára is. Mire törpéd 
össze e milliókkal szemközt az esztelen garibaldianus gyűj-
tés? — Melyik fejedelem a világon, kinek alattvalói, min-
den felszólítás nélkül, önkényt annyi pénzzel siettek volna 
segítségére, és épen akkor, midőn trónja roskadozik ? A fe-
jedelmektől ilyenkor el szoktak fordulni, a pápafejedelem 
körül pedig épen akkor legtömegesebben seregelni. 

Kath. nők felirata Bécsben a bibornok hgérsek ő emi-
nentiájához : „Eminentiád az osztrák-német mélt. püspöki 
karraí egyetemben korunk veszélyes törekvései ellen az egy-
ház jogait és legszentebb érdekeit oly módon védelmezte, 
mely Bécs város kath. hölgyeit mint az egyház hü gyerme-
keit hálás elégültséggel töltötte el. Indíttatva érezzük ma-
gunkat, ezt eminentiád előtt ezennel kifejezni s buzgó imá-
ban egyesülendünk, hogy az Úristen áldásával és erejével 
támogassa főpásztorunkat azon küzdelmekben, melyek reá 
netalán még várakoznak. Hogy ez imánkban ne csügged-
jünk, alázatosan kikérjük püspöki áldását. Eminentiád leg-
alázatosbjai." Bécs, 1867. oct. 29. (P. IL) 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALA3THY PÁL. 
Nyomatott Pes ten 1867. K o c s i Sándor által (Érkiivy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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TARTALOM: Monarchia Sicula. — Egyházi tudósí-
tás. — Vegyesek. 

Sanctissiim Domini Nostri 
Fii 

divin» Providentia PAPAË IX. 
Litterae apostolicae 

Ad archiepiscopos et episcopos ac utrumque clerum 
tani saecularem quam regulärem 

et ad reliquos omnes christifideles Siciliae, 
quibus praeseribitur módis quo 

causae ad forum ecclesiasticum pertinentes 
abolito iudice delegato 

eiusque tribunali iudicari possint ac debeant. 
Venerabilibus fratribus archiepiscopis episcopis 

aliisque locorum ordinariis 
ac dilectis filiis ecclesiasticis et religiosis viris 

cunctisque christifidelibus Siciliae. 
PIUS PP. IX. 

Venerabiles fratres, ac dilecti filii, salutem et 
apostolicam benedictionera. Multis gravissimis aeque 
ac iustissimis causis permoti, vel potius impulsi, per 
apostolicas Nostras litteras hodierno diesubplumbo 
datas, ac perpetuo valituras, suprema Nostra aposto-
lica auctoritate praetensam apostolicam Siciliae le-
gationem, ac ita apellatam monarcbiam, iudicem de-
legatum eiusque tribunal, atque etiam alterum tri-
bunal Messanae a civili potestate superiori fere exe-
unte saeculo perperam institutum, notarios, seribas, 
ministros, et alios quoslibet ofíiciales, quovis nomine 
nuncupatos, dignitates, officia, ministeria, omnesque 
illorum titulos, denominationem omnino exstinximus, 
suppressimus, delevimus atque etiam omnia et sin-
gula, si quae essent, illis et cuicumque illorum a 
nobis, et a quibuscumque Romanis pontificibus 
praedecessoribus Nostris quomodolibet concessa, ac 
pluries confirmata privilégia, facilitates, indulta, 
penitus et omnino revocavimus, et abrogavimus, et 
illa veluti plane revocata, abrogata et exstineta ab 
omnibus christifidelibus haberi et aestimari debere 
voluimus et mandavimus. Verum eodem tempore de 

vestra utilitate et bono summopere solliciti, et ic-
circo vestris incommodis paterna Nostra sollicitudine 
occurrere exoptantes, cognovimus alium a Nobis mo-
dum esse statuendum, quo ex sacrorum canonum 
norma causae ad ecclesiaticum forum pertinentes, 
exstincto et abolito munere et officio iudicis dele-
gati, eiusque tribunali, possint rite cognosci, iudicari, 
et ad debitum finem adduci, ac propterea perspexi-
mus, pro earumdem causarum cognitione et fine in 
istá ipsa insula a nobis peculiari ratione esse provi-
dendum. Ex quo profecto omnes non solum magis 
magisque intelligunt, summam esse paterni Nostri 
animi in vos caritatem, ac singularem de vest.ris 
commodis et utilitatibus curam, verum etiam clare 
aperteque agnoscunt, Nos ad praemissa devenisse, 
ut gravissima amoverentur scandala, et mala quibus 
siculi fideles vehementer affligebantur, utque ecôle* 
siae, et huius apostolicae Sedis auctoritati, dignitati 
et honori, et episcoporum iurisdictioni, atque anima-
rum saluti consuleretur. Itaque, diuturna et accurata 
adhibita consultatione, rebusque omnibus diligentis-
siine perpensis, prout rei gravitas omnino postula-
bat, et auditis nonnullis venerabilibus fratribus No-
stris S. R. E. Cardinalibus, ac dilectis filiis Roma-
nae curiae antistibus consilio, doctrina ac sacrarum 
legum scientia, rerumque gerendarum peritia prae-
stantibus, pro facili et recta earumdem causarum 
cognitione, et tractatione, sequentem normám statu-
ere, praescribere, et sancire decrevimus, quam ab 
iis omnibus, ad quos spectat, et in futurum specta-
bit, diligenter, inviolabiliterque observari volumus, 
praecipimus et mandamus. 

I. Causae omnes non exemptorum ad forum ec-
clesiasticum quomodolibet pertinentes, cuiuscumque 
sint generis, in prima provocatione, seu instantia, co-
ram ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur, nec 
ab eorum tribunali avocari possint, nisi titulo tan-
tum appellationis a sententia definitiva, aut ab in-
terlocutoria definitivae vim habente, cuius gravamen 
per appellationem a definitiva reparari nequeat, vel 
nisi integro biennio a die motae litis computando 
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coram ipsis Ordinariis pependerint iniudicatae, sen 
non decisae, quemadmodum concilii Tridentini de-
creto (cap. Causae omnes 20, sess. 24 de reformat.) 
provide cautum est. Quod si secus fiat, quaevis ap-
pellatio, inhibitio, aut sententia ad eiusdem concilii 
praescriptum eo ipso irrita sit ac nullius prorsusro-
boris vel momenti. 

II. A sententia Ordinarii ad metropolitanum 
appelletur, servata in omnibus forma, quae ab eo-
dem concilio sancitur. Ubi vero metropolitanus in-
stantiam tamquam Ordinarius loci in causa pronunci-
averit, appellatio deferatur ad episcopum seniorem 
pvovinciae, tamquam apostolicum delegatum. A sen-
tentiis vero in prima provocatione latis ab archiepis-
copo Cataniensi, qui suffragaueis caret, appellandum 
erit ad archiepiscopum Messanensem, uti apostolicae 
Sedis delegatum. 

III. Ab archimandrita vero Messanensi, quia 
iurisdictionem quasi episcopalem in nonnullis oppi-
dis, seu locis nullius dioecesis provinciáé Messanen-
sis exercet, appelletur ad archiepiscopum Messanen-
sem, uti delegatum apostolicum. 

IV. Ab abbate demum s. Luciae, qui similiter 
iurisdictionem quasi episcopalem in uno, seu pluri-
bus oppidis, vel locis nullius dioecesis provinciáé 
Messanensi s exercet, appelletur ad archiepiscopum 
Messanensem, uti delegatum apostolicum. 

V. Per praemissa autem non intendimus eidem 
archimandritae Messanensi, et abbati s. Luciae 
quidquam novi iuris tribuere. 

VI. Quaecumque pars a secunda sententia vel 
métropolitain, vel episcopi, ut supra senioris pro-
vinciáé, vel delegati gravatam se sentiat, ad Nos, seu 
ad Romanum pontificem pro tempore existentem pot-
ent appellare, ut, causa in Romana curia ad formant 
iuris absolvatur, aut etiam, si eidem parti magis li-
buerit, petere, ut causae cognitio iudici ecclesiastico 
in partibus Siciliae committatur per litteras aposto-
licas, necessariis et opportunis clausulis, prout iuris 
fuerit, muniendas. 

VII. Caveant tamen omnes Ordinarii locorum, 
lie causis, quae maiores appellantur, quaeque apud 
Sedem apostolicam tractari debent, sive in prima 
sive etiam in alia ulteriori instantia, ullo pacto sese 
ingérant, aut immisceant, sed illae iuxta commemorati 
Tridentini concilii, et sacrorum canonum, et aposto-
licarum constitutionum praescriptum in Romana 
dumtaxat curia, vel a judicibus, quos Romanus pon-
tifex pro tempore existens specialiter deputaverit, 
cognoscantur. Insuper caveant quoque, ne cuipiam 

intercipiatur ius sive in prima, sive in ulteriori in-
stantia, omisso medio, adeundi sanctam Sedem pro 
obtinenda cognitione, et definitione aliarum causa-
rum, quas minores vocant, dummodo tamen partium 
accedat consensus. 

VIII. Nulli praeterea ex supradictis sive pri-
mae, sive secundae, sive etiam tertiae instantiae iu-
dicibus, nec cuiquam alteri ecclesiastico iudici cu-
iuscumque gradus et conditionis, etiamsi legati a la-
tere dignitate insignito, potestas sit ullo umquam 
tempore quempiam absolvere, etiam cum reinciden-
tia, et ad effectum agendi tantum, a censuris eccle-
siasticis per apostolicas constitutiones inflictis, qua-
rum absolutio soli Romano pontifici reservatur. Ca-
veant item omnes praedicti, ne postquam eaedem 
censurae ab ipsis declaratae ac promulgatae fuerint, 
ullo modo sese ingérant, aut immisceant cognitioni, 
an illae, earumve declaratoriae validae, aut nullae, 
iustae aut iniustae sint, cum eiusmodi cognitionem 
Romano tantum pontifici pro tempore existenti com-
petere satis constet, et exploratum sit. 

IX. Ceterum archiepiscopi, episcopi, aliique ec-
clesiastici iudices tam ordinarii, quam ceteri ut su-

pra deputati, vel deputandi tum in causis definien-
dis tum in appellationibus excipiendis sese omnino 
conformare debeant sacris canonibus, concilio Tri-
dentino, apostolicis constitutionibus, ac praesertim 
decreto rec : me : Clementis VIII, praedecessoris 
Nostri, die 16. octobris anno 1G00 edito et incipienti 
„Ad tollendas", et rec: me: Benedicti XIV, prae-
decessoris pariter Nostri constitutioni, quae incipit 
„Ad militantis Ecclesiae", die 29.martii anno 1742. 

X. Cum suspensiones, quae per Ordinarios ex 
informata conscientia inferri soient, minime possint 
considerari uti causae quae publici iudicii for-
mám sustineant, iccirco qui huiusmodi suspensioni-
bus obnoxii sunt, preces summo pontifici tantum de-
ferre poterunt, quin praedicti iudices iu huiusmodi 
causis sese ullo modo immiscere possint. 

XI. In causis de nullitate matrimonii, observari 
iubemus Constitutionen! Benedicti XIV, praedesso-
ris Nostri, quae tertio Nonas novembris anno 1741 
édita incipit „Dei miseratione." Quae autem diligen-
ter servanda sunt sequentibus articulis summatim 
comprehenduntur : 1.° Qualibet in dioecesi proprius 
Ordinarius in patronum seu defensorem matrimonii 
eligere debet personam probatae fidei, et canonici 
iuris peritam, ac si fieri possit, ex coetu ecclesiastico. 
Fas erit ordinario iustis de causis illam ab officio 
removere, eique alteram sufficere, quae designatis 
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dotibu3 sit praedita, idque Ordinario item licebit, quoties 
electa ad defensoris munus persona aliquo legitimo pro-
hibeatur impedimento, quominus commissi muneris par-
tes expleat. 2.° Is porro defensor, seu patrónus, omni-
bus causis adesse debebit, quae de matrimonii nullitate, seu 
validitate instituantur, atque adeo ad omnia et singula acta 
erit citandus, atque etiam adesse debebit testium examitii, ac 
tam voce, quam scripto matrimonii validitatem tuori tenebi-
tur, omniaque adferre argumenta, qua ad eius valorem pro-
bandum neeessaria et idonea cognoscat. 3.° Ut institutum de 
matrimonii validitate iudicium integrum sit, nec nullitatis 
vitio laborét, necessarium erit, ut matrimonii defensor iudi-
cio intersit, sive unus, sive uterque ex coniugibus agat pro 
invaliditate matrimonii, sive ambo coniuges stent in iudicio, 
quorum alter matrimonii valorem oppugnet, alter vero tuea-
tur . Idem matrimonii defensor munus adsumens iuramentum 
omnino praestet de ipso munere recte fideliterque gerendo, 
idemque iuramentum in singulis causis renovabit, Quivis a-
ctus iudicialis fiat, quin matrimonii defensor legitime citetur, 
vel intimetur, plane irritus erit. 4.° Si sententia édita matri-
monium admittet, ac nulla ex partibus appellationem inter-
ponat, matrimonii defensor ab appellando se abstinebit, ea-
demque ratione se geret, si iudex secundae instantiae pro 
matrimonii validitate sententiam tulerit, licet primus iudex 
pro nullitate iudicaverit ; quod si iudicatum fuerit pro matri-
monii invaliditate, hoc in casu defensor intia terminum a iure 
canonico definitum, provocationem a sententia interponat 
necesse est, declarando, se adhaerere parti, quae matrimonii 
valorem sustineat. Si autem nemo existât, qui a sententia 
contra matrimonium lata appellet, defensor ex officio ab ea-
dem sententia provocabit. 5.° Pendente appellatione a prima 
sententia, vel appellatione nequaquam interposita, quamlibet 
ob causam, si unus vel uterque coniux novas inire nuptias 
attentaverit, subiicientur canonicis sanctionibus contra illos, 
qui nuptias ab Ecclesia vetitas inire ausi fuerint, ac praeser-
tim obnoxii erunt separationi, donee altera lata fuerit sen-
tentia de nullitate matrimonii, a qua intra decern dies inter-
posita non sit appellatio, vel eadem deserta iaceat : insuper 
poenas omnes incurrent contra polygamos a sacris canoni-
bus et apostolicis constitutionibus praefinitas. 6.° Posteaquam 
causa ad secundi gradus iudicem delata sit, circa matrimonii 
defensorem ilia omnia servanda erunt, quae praescripta sunt 
in iudicio primae instantiae. Ad eumdem secundae instantiae 
iudicem pertinebit defensorem matrimonii deligere, atque ita 
porro in iudiciis ulterioris gradus. 7.° Si tum prima tum se-
cunda sententia matrimonii nullitatem declaraverit, nec pars, 
cui intersit, appellationem interposuerit, ac defensor ex con-
scientia censuerit, non provocandum, vel interpositam appel-
lationem minime prosequendam, tunc fas erit utrique coniugi 
novas contrahere nuptias, dummodo tarnen neque ob legiti-
mum impedimentum, neque aliam ob causam a novo ineundo 
coniugio prohibeantur. Firmum vero manebit causarum ma-
trimonialium privilégium, hoc est, sententias in huiusmodi 
causis éditas post quemcumque temporis lapsum numquam 
transire posse in rem iudicatam ; ideoque si quidpiam reper-
tum sit, vel minime in iudicii disceptatione prolatum, vel 
ignoratione occultum, iterum causam de matrimonii validitate 
in iudicium posse deferri. Huic privilegio obnoxia semper 

erit facultas coniugum novas nuptias contrahendi. Quod 
si a secuada sententia contra matrimonii valorem édita 
vel nulla ex partibus appellaverit, vel sit eiusmodi, ut illi de-
fensor minime acquiescat ex conscientia, sive quod ei mani-
feste iniusta, aut invalida videatur, sive quod in tertii gradus 
iudicio lata fuerit contra sententiam in secundo gradu emis-
sam pro valore matrimonii, tunc haud licebit utrique coniugi 
ad novas nuptias transire sub poenis superius commetnoratis, 
iterumque causa in tertia et quarta instantia erit cogno-
scenda, servatis omnibus et singulis, quae praescripta sunt in 
primae et secundae instantiae iudiciis etiam quod spectat ad 
matrimonii defensorem. 8.° Matrimonii defensor emolumenta 
accipiet, quae descripta sunt in praedicta Benedicti X I V 
constitutione. 

XII. In reguläres, et in eorum causas nulla archiepi-
scopis et episcopis per praesentes litteras facultas conceditur, 
sed in eos, et illorum causas in casibus a iure permissis ea 
tantum auctoritate uti poterunt, quae Ordinariis iuxta sacros 
canones, concilium Tridentinum, et apostolicas constitutiones 
revera competit. Quapropter ipsi Ordinarii nullo modo pot-
erunt praetergredi limites a iure praescriptos, et impedire 
quominus reguralium ordinum superiores ad normam ac tra-
mites peculiarium cuiusque ordinis constitutionum suam iu-
risdictionem, auctoritatemque libéré exerceant, ac procé-
dant : secus sententiae ab archiepiscopis, et episcopis latae, 
et omnia alia acta ab ipsis gesta nulla et irrita omnino sint. 

XIII . Ut autem religiosis occurramus, qui causam de 
nullitate eorum professionis promovere volunt, non obstante 
constitutione a Benedicto XIV, decessore Nostro, quarto No-
nas martii anno 1747 édita, quae incipit „Si datam", haec 
quae sequuntur observanda esse mandamus. Si quis ultra 
quinquennium ad tramites concilii Tridentini computandum 
causam instituere velit de restitutione in integrum, de hac 
re supplicare debebit apostolicae Sedi. Si vero ex informatio-
nibus, quas super hac resumendas existimaverit summus pon-
tifex, preces exhibitas iustis inniti argumentis deprehenderit, 
in singulis casibus in Sicilia unum, vel plures eiusdem insu-
lae episcopos designabit, cui, vel quibus preces remittet, ut 
de huiusmodi causa ad tramites iuris disceptent, ac decisio-
nem edant, decisionemque ab iis latam nulli plane obnoxiam 
volumus appellationi apud quodcumque tribunal. Si definitum 
fuerit, locum esse restitutioni in integrum, vel si quis infra 
quinquennii spatium causam intendere velit super nullitate re-
ligiosae professionis, causa erit instituenda coram Ordinario 
loci, ac superiore regular), qui Ordinario ipsi, uti iudex assi-
debit. Fas erit Ordinario causam huiusmodi deferre ad suum 
tribunal definiendam ; quod quidem tribunal constabit ex 
vicario generali, et ex personis ecclesiasticis, inter quas iu-
dex assideat superior reguláris, ita tamen, ut iudicum nume-
rus dispar sit, et iisdem omnibus competat votum decisivum 
Decisio hac ratione per Ordinarium édita, seu validam, seu 
nullam declaraverit regulärem professionem, novae revisioni 
erit subiicienda, ut inde duae decisiones conformes existant. 
Quamobrem Ordinarius ipse decisionem suam apostolicae 
Sedi communicabit, ut summus pontifex unum vel plures 
episcopos, ut supra designet ad causae revisionom instituen-
dam, adiecta etiam, si opportunum illi videatur, ad iudican-
dum regulari persona. Nova haec revisio sive ab uno, sive a 
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pluribus episcopis iuridice erit instituenda. Si secunda decisio 
a prima discrepet, locum esse volumus tertiae revisioni, ac 
proinde ab episcopo, ac si plures fuerint, a digniore inter eos 
secunda decisio communicanda erit sanctae Sedi, ut causa in 
Romana curia ad formám iuris absolvatur, vel ut Romanus 
pontifex, si id pars petierit, alium vel alios episcopos, veluti 
supra statutum est, designet pro instituenda tertia revisione, 
ac tertia item decisio Sedi apostolicae, quemadmodum supe-
rius fuit indicatum, erit communicanda. Posteaquam duae de-
cisiones prolatae sint pro nullitate reguláris professionis, et ip-
sius professionis defensor minime censuerit esse appellandum, 
quemadmodum uti supra praescriptum est quoad causas ma-
trimoniales, tunc religiosa persona tamquam nullo obstricta 
voto egredi ab ordine poterit ; quod si post unioam decisio-
nem pro nullitate latam, vel adhuc pendente, aut omissa re-
visione, e claustris exire, et religiosum ordinem deserere, 
vestemque ordini suo propriam exuere ausus fuerit, in poenas 
omnes ac censuras incurret, quas sacri canones, et apostoli-
cae constitutiones contra apostatas comminantur, atque ad-
huc religiosis votis obstricta censebitur. Iam vero tum in 
causis restitutionis in integrum, tum in aliis super nullitate 
reguláris professionis, ac successivis revisionibus, et singulis 
illarum partibus, observari omnino volumus, ac mandamus, 
memoratam constitutionem Benedicti XIV, quae incipit ,,Si 
datam", in iis tarnen articulis, seu partibus, quae supradictis 
Nostris concessionibus minime adversantur ; quapropter qui 
erunt observandi articuli, eos summatim indicandos cense-
mus : 1.° concilii Tridentini decretum sess. XXV de regulari-
bus cap. 19 etiam moniales comprehendit. 2.° Praescriptae 
formae observandae etiam erunt, quoties religiosus ordo de 
nullitate professionis ab alumno aliquo einissae conquera-
tur. 3.° Quinquennii spatium, intra quod expostulationi locus 
esse potest, computandum erit a die professionis quolibet in 
casu, quamvis timor per integrum quinquennii intervallum, 
ac etiam ultra perduraverit. 4.° Superior reguláris, qui cum 
ordinario de causa iudicabit, erit moderator, seu superior actu 
existons religiosae domus, seu coenobii, in quo expostulans re-
ligiosa vota professus fuerit ; pro monialibus vero, quae re-
gularibus subiiciantur, erit superior relgularis, cui monasterii 
regimen commissum fuerit. Huiusinodi vero superiores regu-
läres suum in locum sufíicere potcrunt ecclesiasticam aliam 
personam ex clero sice regulari, sive saeculari, quae tamen 
canonici iuris sit perita. 5.° Nulli religiosae personae inten-
dere causam fas erit super votorum nullitate, nisi antea con-
stet, illam intra claustra degere, ac religiosas iterum indu-
isse vestes, si forte easdem exuerit ; ac durante iudicii cursu 
subdita manebit praepositis regularibus sui ordinis. 6.° Pro-
bationes extraiudicicales numquam admittentur; sed vero in 
forma iuridica erunt acta confieienda, in quibus articuli ex-
hibeantur a persona, quae contra professionis validitatem 
agit ; quaesita autem, seu interrogationes, proponantur a 
persona, quae tuetur professionis validitatem. Super exhibi-
tis articulis testes examinandi erunt, nec non super proposi-
tis interrogationibus. Acta, quae huiusmodi forma careant, et 
decisio iis innixa, nullitatis vitio laborabunt, haud exclusis 
vitiis aliis, propter quae ad formam iuris irrita esse queant. 
7. Sub eadem poena nullitatis ad quaestionem vocandi erunt, 
atque audiendi patroni, seu defensores religiosae domus, seu 

coenobii, seu monasterii, in quo expostulans vota professus 
sit, itemque expostulantis propinqui, et quaelibet alia per-
sona, cui ipse ante professionem bona cesserit, vel donaverit, 
nec non personae, quae tamquam incussi timoris, vel aucto-
res, vel complices habeantur, si ob metum praesumatur in-
valida votorum prof'essio, ac denique omnes in causam erunt 
vocandi, quibus interesse queat votorum, seu religiosae pro-
fessionis validitas. Porro tum in prima quaestione, seu causa, 
tum in sequentibus revisionibus, ab Ordinario, ad quem de-
cisio pertinet, vel ab episcopo, sive episcopis, cui, vel quibus 
revisio commissa est, inter personas probitate, fide, ac iuris 
canonici scientia praestantes, patrónus seu defensor religiosae 
professionis eligetur, prout in causis matrimonialibus, qui 
praestito iuramento de officio suo recte ac fideliter admini-
strando, tum in adeundo. atque assumendo eodem officio, 
tum in singulis quaestionibus, seu causis, ad quas debeat 
accedere, vocandus et audiendus erit in omnibus et singulis 
actis tum voce, tum scripto ; itemque sub poena nullitatis 
citandus erit ad omnes quaestiones seu causas, et illarum re-
visiones, quemadmodum praescriptum est in causis de matri-
monio. Quod vero spectat ad huiusmodi defensoris emolu-
menta, iisdem consuletur ad formam metnoratae constitutio-
n s praedecessoris Nostri Benedicti XIV. 8. In iudicio resti-
tutionis in integrum episcopus vel episcopi a sancta Sede 
designandi deputabunt patronum, seu defensorem religiosae 
professionis, ac praeterea in conticiendis actis, eorumque 
forma in citandis partibus, quae adesse debeant, ilia omnia 
servabunt, quae superius constituta sunt in causis intra quin-
quennium instituendis. 

XIV. Siculorum utilitati et commodo prospicere vehe-
menter cupientes, omnibus et singulis archiepiscopis, episco-
pis, aliisque locorum nullius dioeeesis in Sicilia existentibus 
Ordinariis, ac etiam vicarius capitularibus canonice electis 
specialem facultatem tribuimus concedendi matrimoniales 
dispensationes in tertio et quarto consanguinitatis et affini-
tatis gradu, sive simplici, sive duplici, ac etiam mixto, dum-
modo primum non attingat, et dummodo canonica adsit 
causa, et dispensatio gratis omnino concedatur, nullo prorsus 
vel minimo recepto emolumento, et in eorum tantum favo-
rem, qui vere pauperes sint. Volumus tamen atque praeci-
pimus, ut in singulis dispensationibus concedendis semper 
expressa fiat mentio huiusce specialis apostolicae facultatis. 
Atque etiain volumus, huiusmodi de praedictis matrimoniali-
bus dispensationibus concedendis facultatem a Nobis tribu-
tam ita omnino esse ab omnibus intelligendam, ut nemo um-
quam earn interpretari queat veluti impedimentum, quominus 
Siculi fideles, si ipsis placuerit, possint supplices hanc apo-
stolicam Sedem directe adiré ad easdem assequendas dispen-
sationes. 

XV. Demum declaramus tum facultatem dispensandi 
super enunciatis impedimentis matrimonialibus, tum alias 
superius memoratas apostolicas concessiones ad decennium 
tantum bine proximum a die, quo praesentes sub annulo pi-
scatoris, et aliae Nostrae do hac re hoc eodem die sub plumbo 
editae litterae fuerint vulgatae, computandum esse valituras. 

Non obstantibus, quatenus opus sit, fel. rec. Bonifacii 
papae octavi praedecessoris Nostri una et concilii generalis 
de duabus diaetis, ita ut vigore praesentium etiam ultra duas, 
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plurosvo diaetas quilibet in iudicium trahi posait, aliisque 
constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non omni-
bus et singulis illis, quae in praedicta Nostra constitutione 
hodierno die édita, non obstare voluimus, ceterisque etiam 
speciali et individua mentione ac derogatione dignis contra-
riis quibuscumque. 

Iam vero maiore, qua possumus, animi Nostri conten-
tione, vos etiam atque etiam monemus, hortamur, et obse-
cramus, venerabiles fratres, ut illa episcopali fortitudine, qua 
omnes sacrorum antistites poliere debent, ea omnia, quae 
constituimus, atque sancivimus, servanda ac perficienda cu-
retis, et singularem adhibeatis vigilantiam, ut omnes vobis 
subiecti eadem diligentissime exsequantur. Ac vestrum ze-
lum vehementer in Domino excitamus, ut hisce praesertim 
calamitosissimis christianae, civilisque reipublicae tempori-
quibus Dei hominumque hostes nefariis omnis generis moliti-
onibus arcem Sion quaquaversus invadere, et in hanc Petr i 
Sedem, quam Redemptor Noster Christus Jesus posuit in co-
lumnam ferream, et in murum aeneum adversus principes te-
nebrarum, irruere, et sanctissimae religionis fundamenta con-
vellere, omniumque animos mentesque corrumpere conni-
tuntur , pro loco, quem tenetis, pro dignitate, qua insigniti 
estis, et pro potestate, quam accepistis a Domino, velitis 
catholicae Ecclesiae causam, iura, doctrinam, libertatem ac 
disciplinam impavide tueri, propugnare, et animarum saluti 
studiosissime consulere. Nihil igitur intentatum, nihilque 
inexpertum umquam relinquite, ut fideles vobis concrediti 
quotidie magis enutriti verbis fidei, et religionis, ac pietatis 
sensibus incensi ambulent digne Deo per omnia piacentes, 
ac summa Nobis, et huic Pet r i cathedrae observantia con-
stantissime adhaerere , debitamque Ecclesiae legibus, di-
sciplinae, et sacrorum canonum sanctionibus reverentiam et 
obedientiam profiteri glorientur. Atque omnium coelestium 
munerum auspicem, et praecipuae Nostrae in vos benevo-
lentiae pignus apostolicam benedictionem ex imo corde 
profectam vobis, venerabiles fratres, ac dilecti filii, peraman-
ter impertimus. Volumus autem, ut praesentium litterarum 
transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicuius 
publici notarii subscriptis, et sigillo personae ecclesiastica 
dignitate ornatae munitis eadem prorsus fides tam in iudicio, 
quam extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhibe-
retur, si forent exhibitae vel ostensae. 

Da tum Romae apud s. Petrum sub annulo piscatoris 
die X X V I I I . ianuarii anno M D C C C L X I V . 

Pontificatus Nostri anno decimoctavo. 
N. Card Paracciani Clarelli. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T . november 17-én. T. Gönczy Pál, a pesti re-

formátus gymnasium igazgatója s cultusministeri hivatalnok, 
Pest városának tanügyi bizottsága és képviselő-testületéhez 
„Pestvárosa népnevelése rendezésének rövid tervezete" 
czimü sürü 10 ives emlékiratot nyújtott be. E dolgozatot 
ismertetni szándékom, s azt észrevételeimmel kisérni .E dolgo-
zat több részből áll, és pedig e czimek szerint : I. N é p n e v e -
l é s ü n k j e l e n á l l a p o t a . Ezen rész szerint Pesten 17 
kath . elemi iskola van s mint mondja : 7283 tanonczczal, ho-

lott, szintemint ő mondja, a kőbányai iskolások számát nem 
t u d j u k ; tehát az előbb emiitett szám nem helyes. Az akatho-
likusok iskoláiban pedig 2592 elemi tanuló van. 72834-2592 
= 9 8 7 5 tehát az elemi tanulók száma. Ha tehát a pesti lakos-
ság 130,000, az elemi tanuló gyermek pedig 9875 lélekből 
áll, ugy átalánosan 13 lakosra esik egy tanuló. Folyta tván 
számadásait, azon eredményre jut , hogy Pesten 26,409 tan-
kötelezett gyermeknek kell lenni, mert mint a 4-ik lapon 
m o n d j a : „ott hol az iskolai állapotok jó rendben vannak, 
4 — 6 lakosra lehet egy tanulót felvenni." De itt azon észre-
vételem van, meddig tanköteles ott a gyermek hol 4—6 la-
kosra lehet egy tanulót felvenni ? — „Pesten, igy szól, 6 —15 
év közt álló gyermeknek 29,250-nek kell lenni." Tekintve 
tehát, hogy 9875 elemi iskolás, továbbá hogy az idei iskolai 
évben a középtanodában 11—14 éves 1400 lehetett, mégis 
15,000 iskolázatlan gyermek marad." 

Hogy t. Grönczy ur nem találja össze a 29,250 tankö-
teles gyermekeit , annak az az oka, hogy nálunk 14 éves 
gyermeket nem igen talál az elemi iskolában, továbbá hogy 
számításán kivül maradnak nála a magánintézetek, ide 
értem a Hermina-kápolna melletti iskolát, valamint a kis-
dedóvodákat, hol szinte 6 éven felüli gyermekek vannak, 
továbbá nem számitá a kőbányai iskolát, valamint a keres-
kedelmi iskolákat sem ; s meg nem gondolá, hogy Pesten 
nagy azok száma is, kik privatim otthon tan i t t a t j ák gyer-
mekeiket. 

Ezekután átmegy t. Gr. ur e kérdésre, hogy mikép 
vannak az elemi iskolák osztályozva az iskolák mostani 
vezetése és igazgatására ? A többi közt felhozza, hogy, egy-
egy osztályban 80—114 gyermek v a n ; hogy ez baj, azt 
senki sem tagadhat ja . Továbbá kérdezi, váljon egy igazgató 
képes-e 79 tanitót szellemileg vezérelni ? s végül emliti, 
hogy Pesten az iskolákra a város 71,671 forintot költ, ide 
számitva a 10,362 f r tnyi tandij t is. 

II. M i k é n t l e h e t n e P e s t v á r o s a n é p n e v e -
l é s é t r e n d e z n i ? T . G. ur először is azt aka r j a , hogy a 
törvény parancsolja, hogy minden 6—15 éves gyermek is-
kola-kötelezett legyen ; ez igen szép, de nem tudom mikép 
táplálja majd egy napszámos vagy más szegény talán 10 
gyermekét ? Először is a l s ó b b n é p i s k o l á k legyenek 
6—10 éves gyermekek számára 4 osztálylyal, és itt tanit-
tassék 1. a vallás elemei. 2. Szemléleti, vagy beszéd és 
értelem-gyakorlatok. 3 Az olvasás és irás. 4. A számve-
tés elemei. 5. A magyar (vagy német) nyelv elemei, oly 
terjedelemben, hogy az ebből szerzett ismeret alapján az 
olyan tanuló, ki tudományos pályára szándékozik, a közép-
tanoda I-ső osztályára képesitve legyen. 6. A földrajz elemei 
s történeti elbeszélések. 7. Éneklés. 8. Testgyakorlás . 

T. Gr. ur itt u ja t nem mond, sőt kevesebbet kiván mint 
eddig taníttatott , mert a számvetés elemeit k ivánja csak, 
holott a 4-ik osztályban eddig a törtek is taní t ta t tak. Ezen 
iskolákból a tanoncz vagy felsőbb népiskolákba vagy a pol-
gári iskolákba vagy középtanodákba mehetne. A felsőbb 
népiskolákról az a tervező ur igy ir : „Az olyan alsó népis-
kolát, vagy az elemi iskolát végzett tanuló, ki a mindennapi 
élet közönségesebb foglalatossága folytatására szánja el ma-
gát, amely osztályhoz tartozik a mind két nemű ifjúság na-
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gyobb száma megmarad a népiskolákban, s az alsóbból át-
lép a felsőbbe. 

A felsőbb népiskolának 3 osztályának kell lenni s meg-
tar t ja magában a 11 —13 éves gyermekeket, kik itt tanít-
ta tnak. 

1. Az alább előadandó módon a vallástanra. 
2. A magyar nyelvre és az aboz tartozókra, vagy ahe-

lyett anyanyelvőkre, amidőn a magyarnyelv mint tantárgy 
leszen besorozandó. 

3. Szám- és mértanra, 
4 földrajzra, 
5. történelemre, 
6. természetrajzra, 
7. rajzra, 
8. szépirásra, 
9. éneklésre, 

10. testgyakorlásra. 
' „A felsőbb népiskola bevégzésével, tehát ha rendesen 

végezhette iskoláit a gyermek, 13 éves korában bevégezte 
a mindennapi iskolába-járás kötelezettséget is." „Ez időtől 
fogva, hogyha szülőinek vagy magának ugy tetszik, kezdhet 
testi erejéhez mért s hivatásával megegyTező foglalatosságot. 
De mivel kora és fejlettségénél fogva, erkölcsileg ugy,' mint 
szellemileg még nem elég erős arra, hogy azokat, amelyeket 
tanult, meg is tarthassa, s az életben alkalmazhassa is ; sőt 
mivel iskolai pályája futása közben ugy physice mint psy-
chice nem volt arra képes, hogy az élet-pályára megkíván-
tató ismereteket lehető teljesen megszerezhesse ; másfelöl és 
épen ezen okoknál fogva a törvényhozás kötelezi őt, hogy 
15 éves koráig iskolába járjon s még két éven át köteles az 
ismétlő iskolában hetenkint két délelőtt legalább is 4—4 
órán megjelenni, mely épen nem akadályozza öt erejéhez 
és korához képest magára vállalt foglalatossága gyakorlása 
és folytatásában ; szülőjét vagy gazdájá i pedig a törvény 
kötelezi ezen két félnapnak gyermeke vagy védencze szel-
lemi munkája folytathatására való áttengedésére. 

Az ismétlő iskola tantárgyai : a) ismétlés és bövitésre : 
1. fogalmazás,— 2. földrajz, — 3. történelem, — 4. természet-
r a j z ,— 5. ének,— 6. rajz,— 7. és fegy vergyakorlat ; (a vallás 
itt elmaradt, miért ?) — b) újonnan tanulásra: 1. természet-
tan, — 2. statistica, — 3. a hazai köz és magánjog alapvo-
nalai, (talán jó lett volna valamit a medicinából is !) Az iró 
ur elfelejté megmondani, hogy mikép osztassék fel e 10 tan-
tárgy 8 óra alatt, nem hiszem hogy sikerüljön valamikép is, 
és ennélfogva nem tartom életre valónak e tervet. 

Ezen kivül a vasárnapi iskolákat is fentartani kivánja, 
persze csak dillettánsok számára. 

A tervező ur most a polgári iskolákra megy át. Ezek 
öt osztályúak volnának, mind két nem számára. „Tantár-
gyai : 1. vallás, 2. magyar, 3. német nyelv, 4. számvetés, 
kiterjesztve a polgári politikai számvetésig, 5. mértan, 6. 
földrajz, 7. történelem, 8. természetrajz, 9. természettan, 10. 
vegytan. (E három utólsó tekintettel az iparra, kereskedésre 
és gazdaságra), 11) statistica, a köz-, magán- és váltójog 
alapvonalai, 12. könyvvitel, 13. rajz és szépírás, 14. ének, 
15, test- és fegyvergyakorlás. 

Rendkívüli tantárgyul a franczia, angol és olasz nyelv. 
Ezenfelül a szerző ipar-iskolákat ajánl. 

„Az ipariskolának 2 — 3 évi tanfolyammal kell birni, s 
következő szakosztályokat kell foglalnia magában : 

1. építő mesteremberek szakosztálya; 
2. gépész „ „ 
3. vegyes kézmivesek „ 
4. kisebb kereskedők „ 
Tantárgyaik ezen szak szerint állapitandók meg. 
„A nép-, polgári- és ipariskolák belső elrendezését csak 

azon esetben fogom előterjeszteni, ha a tervezetet a tanügyi 
bizottság elfogadja, a közgyűlés elébe ajánlatra méltónak 
itéli, s ha végre, a közgyűlés a népnevelés ily módon való 
elrendezését elhatározza, s igy e munkálat szükségessé válik." 

Ezekután t. Gr. P. ur következő kérdésre felel meg, 
hány iskola kell Pes tnek? Mindenek előtt azt mondja, hogy 
egy tanitó keze alá ne adassék több 50 gyermeknél, minden 
iskola 7 osztályú legyen (4 alsó és 3 felső népiskola) ; meg-
jcgyzendő, hogy az ismétlő iskolás akkor megy az iskolába, 
midőn a többinek a tanitó kivételével szünete van — és 
ennélfogva Pestnek jelenleg 28 ilyen népiskolával kell bír-
nia, melynek mindegyikében 800 tanulónak kellene elférnie, 
az egyik fele fiúk, a másik leányok, tehát 14 osztálylyal 
alább a 17-ik lapon pedig igy szól: „Ezek szerint Pest egész 
területére kell számítani legalább 30 népiskolát, melynek 
mindegyike saját községgel bir." 

E szerint lenne Pestvárosában a népnevelés ügye tel-
jes rendezése idején : 

a) népiskola 30 
b) polgári-iskola 5 
c) ipar-iskola 1 

Összesen 36 
Megjegyzendő, hogy itt a felekezeti iskolák ezekhez 

nem számitattak. 
Hány iskola-tanitó szükséges ? 

a) népiskola-tanító kell . . . 328 
b) polgáriskolai tanár . . . 50 
c) ipariskolai tanár . . . . 10 

Összesen 388 
De ezen szám nem áll, mert tegyük, hogy egyik vagy 

másik megbetegszik, mi történik akkor ? 
A következő pont az iskolák elhelyezéséről szól, itt 

csak azt jegyzem meg, hogy az iró ezen állítása : „A belvá-
rosban egy iskolaháza és igy egy telke, s kellene itt sze-
rezni — 4 telket," nem áll ; mert az iskolaház ugyan a vá-
rosé, de a telek a kegyesrendiek tulajdona, ennélfogva a 
városnak nem 28 telket, hanem 29-et kell szerezni. 

Milyennek kell az iskolai épületnek lenni? 16 tante-
remmel kell birnia, 8-czal különfeljárattal a fiuk, 8-czal 
hasonlóul különfeljárattal a leányok számára — továbbá az 
iskolaépületben egy közös és tágas testgyakorló terem is 
legyen. De nem hagyható ki az iskolai épületből az iskolai 
könyvtárnak s egyszersmind a tanítói tanácskozásra szánt 
termecske, valamint az iskolai őr, vagy felügyelő lakása 
sem. Egy tanterem területe legyen 17 a testgyakorló 
terem legyen 30—32 a könyvtár s tanácskozó terem 8 
• az őr lakása 12 lépcsőhely 9 • stb. e szerint az 
épület belvilága elfoglal mintegy 367 tért. Ennek elren-
dezése az építész dolga. 



Ezekután az épület fekvéséről, a tantermekről, annak 
bebutorzásáról, árnyékszékekről szól. A városi felügyeletről 
igy ir : „Pest városa minden tanintézete felett a főfelügye-
letet és kormányzást a városi képviselő-testület közönsége 
gyakorolja. Ennek hatósági körébe tartozik : 1. a meglevő 
iskolák fentartása, ujak felállítása; s általában az iskolák 
számának meghatározása ; 2. az iskolai tanrendszernek s 
rendtartásnak és fegyelem gyakorlatának, az országosan 
gyakorlatban levő, vagy ezentúl gyakorlatba lépő törvény 
alapjain való megállapítása; 3. a tanítók számának megha-
tározása, azoknak megvizsgálása, ujaknak megválasztása, 
vagy hivatalaiktól való felfüggesztése, elbocsátása, a kiszol-
gáltaknak nyugdíjazása stb. ; 4. az iskolák föntartására szol-
gáló fekvő vagyon vagy tökepénz szerzése, kezelése; az 
iskolai évi adók és tandijak megállapítása, kivetése, besze-
dése, az évi mindennemű kiadások meghatározása ; 5. az 
iskolai mulasztásokért járó bírságok beszedése. 6. a szegény 
tanulókról való gondoskodás" stb. Ezen jogokat a képvi-
selő-testület, részint a városi tanács, részint a tanügyi bizott-
ság gyakorolja. A tanügyi bizottság három, u. m. népisko-
lai, polgáriskolai, ipar- és reáliskolás részre oszlik. Fönebb 
említtetett, hogy minden iskolának saját községe van, ezen 
30 községek 6 kerületre vannak felosztva, minden kerület-
ben van kerületi felügyelőség: áll ez 13 —15 tagból, mely-
ből 3 tagot a kerületbe eső tanitói testületből, a többit a 
kerületi lakosok közöl a kerületi lakosok titkos szavazattal 
3 évre választják. E felügyelőség egyenes összekötetésben 
van a központi tanügyi bizottsággal. Felügyelete alá tar-
toznak, a kerületébe eső városi nép- és polgári iskolák, 
ugyanazért egy nagyobb népiskolai és egy kisebb körű pol-
gári iskolai szakosztályra oszlik. Valamint minden kerület-
nek, ugy minden községnek ismét van felügyelősége, ez egy 
elnök s 4 rendes tagból álljon. Ezen felügyelőségek birnak 
azon joggal, hogy mindenre a gyermektől a tanítóig, az is-
kolaházra s annak bútorzatára stb. felügyelhetnek, mi kü-
lönben igen természetes, mert felügyelők. Csak attól lehet 
tartani, hogy ahelyett, hogy felügyelnének, zavart fognak 
okozni, mert magam is tudok esetet, hol a boldog emléke-
zetű 50-es években egy úgynevezett Schulaufseher, ki mel-
lesleg paraszt ember volt, a tanítót tanítani akarta, az pedig 
talán mégis baj, és ilyféle Pesten is történhetik. 

T. Gönczy ur a 7-ik lapon igy ir : „De bármily tiszte-
lettel viseltettem mindenkor, s viseltetem most is a főigaz-
gató tisztelendő egyénisége iránt, engedje meg, hogy kér-
désbe tehessem, lehető-e az, hogy egyetlen egyén 79 tanítót 
szellemileg vezérelhessen ?" Gr. ur elfeledte megmagyarázni, 
mit ért a „szellemi vezérlés" alatt. Én most az író úrtól sze-
retném megtudni, hogy mikép fogják ezen felügyelőségek 
az illető 16 vagy több tanítót szellemileg vezetni ? mikép 
fogja egyes polgár megítélni, jól tanit-e a tanitó, vagy nem, 
miután tudjuk, hogy a vizsga után nem lehet mindig ítélni? 
Mi azon véleményben vagyunk, hogy t. Gönczy ur felügye-
lősége inkább árt a tanügynek, mint használ, mert a tanitó 
kényszeríttetni fog, mint a német mondja: „für's Auge" 
dolgozni. 

T. Gönczy ur D) alatt a tanitói testületről szólván, 
azokat különböző testületekre osztja, és gyülésezteti, s végre 
igy ir : „Mintha hallanám, hogy az iskolai ügy ily módon 

való igazgatásával a vallásos nevelés veszélyben forog, mert 
itt a lelkész befolyásáról sehol szó sincs. — Igaz, hogy nincs 
szó, de fel kell tennem, hogy a polgárok között bizonyosan 
bir a lelkész annyi népszerűséggel, hogy vagy a kerületi, 
vagy a községi felügyelőség tagjává megválasztja ; — ha 
azonban mégis elmellőztetnék, alkalma lesz befolyni a val-
lás tanításánál, minthogy az alább kifejtendő oknál fogva a 
pestvárosi iskolák nem felekezeti, hanem községi iskolák, és 
igy minden polgár egyforma tulajdonai levén, tehát a vallás 
oktatása a lelkészekre fog hárulni, kik ezúton saját feleke-
zeti ifjúságaikra teljes befolyást gyakorolhatnak." 

Ez mind igen szép volna, ha ugy állana a dolog, mint 
itt mondva van, de absurditá3 olyast feltenni, hogy a lelkész 
2—3 óra alatt többet épitsen, mint egy tanitó 20 óra alatt 
ronthat — ez itt nem czélzás, én általánosságban és lehető-
ségről szólok, — hozzáadván még azt is, hogy a könyvek 
nem tartalmaznak-e majd akatholikus tant ; mert ha most 
katholikus iskolákról protestánsok készitik a tervet, akkor 
fel lehet tenni, hogy a könyveket is ők fogják irni akarni. 

A tisztelt iró átmegy az iskolák felállításához és fen-
tartásához szükséges összegekre ; szerinte : 

1. a befektetendő tőke összege . . . 3,848,000 fr. 
2. az évi kiadások összege 337,100 fr. 
De itt megjegyzendő, hogy a supplens tanítókról, akik 

pedig elkerüllietlenül szükségesek, az iró ur megfelejtkezett ; 
továbbá, mint mondja, csak hozzávetőleges számok, ennél-
fogva valószínűleg többe jön az iskolai terv valósítása. 

Tekintve azt, hogy a város eddig 71,671 frtot. költött 
az iskolákra évenkint, mely összegbe a 10,362 fr tnyi tandij 
bele van számitva ; kérdés, honnan veszi a szükséges össze-
g e t ? Először a városnak a Rákoson levő 2,500 hold földjé-
nek bérbe adását kivánja, s az innen nyerő jövedelmet az 
iskolákra akarja felhasználtatni ; 2-or) a bérbe adott birto-
kokból származó jövedelmet ; 3) a városban levő s eladandó 
telkek 25 %-á t (mi alig hiszszük, hogy sok ily telek létez-
nék) 4) a városban előforduló s bírságolás alá eső kihágá-
sokból származó pénzeket — megjegyzendő, hogy ez a sze-
gények rovására történnék. — Ezekután felhívja a város 
polgárságát, talán ők találnak valamit e czélra. — Ezenfelül 
iskolai adóról szól, minden lakos űzessen 1 frt . 38 krajczárt, 
daczára annak, hogy minden iskola-gyermek 5 frt tandijt 
fizet. Váljon a szegény ugy bir-e fizetni, mint a gazdagabb ? 
nem tudjuk. Nevezetesek pedig a következő sorok : „Már 
több helyt emiitettem, hogy az iskolai adót személyváloga-
tás, és hitfelekezeti különbség nélkül kell kivetni ; mert az 
csak igy lehet igazságos, és igy nem vonhatja ki alóla ma-
gát senki." 

A 19. lapon pedig igy irt : „Egyébiránt az ügy végfel-
ol ásánál, az esetben, ha az egész városra csakugyan iskolai 
adó vettetik ki, ez alól senkit kivenni nem lehet, nem is 
kell, mivel a beszedett iskolai adó a felekezeteknek a mos-
tani gyakorlat szerint a befizetés arányában fog visszaszol-
gáltatni." Ezek után folytatjuk az előbb kezdett idézetet, 
hogy ezen terv igazságosságát s logicáját világosan láthas-
suk : „De mint szinte emlitém, hogy a városi iskolák, mert 
most is a közadóból tartatnak fen, épen azért községi isko-
lák, az iskolai adó behozatala idején a szó szoros értelmében 
még inkább községi iskolákká válnak," âZâZ cl katholiku-
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sok saját pénzükön tar tsák fel iskoláikat, a protestánsok 
pénze pedig protestáns iskolákra fordittassék, ezekbe a ka-
thol ikusoknak nincs mit beavatkozniok, de a protestánsok a 
kathol ikusok dolgába avatkozhatnak, miér t? — — A tisz-
telt ur igy folytat ja okoskodását : „Azzal, hogy most egy 
két hitfelekezet pár ezer forintot húz a város pénztárából," 
— azaz annyit , amennyit az iskolákra fizetett — „a városi 
iskolák közösségét megtagadni nem lehet." Hát ilyféle okos-
kodásnak, következtetésnek mi a neve ? — „Mert, hogy 
egyebet ne emlitsek, a zsidóság e czélra most is adózik, ho-
lott semmi recompensatióban nem részesül, és részesiteni 
nem is óhajtom." Ez igazság ! természetes a protestáns atya-
fiak, t. Gönczy ur vallomása szerint, megkapják a magukét, 
a többivel nem törődnek. „Mivel, ha annyifelé fognók az 
iskolai adót osztani, nem volnánk képesek felügyelni arra, 
hogy a nevelésre fordi ta tnék-e; és ha e czélra fordi t ta tnának 
is, mi módon biztositanók magunkat arról, vagy mi módon 
ellenőrizhetnök, hogy az igy kiosztott pénzeken előállított 
iskolák helyes nevelési irányt köve tnek-e?" H á t a protes-
tánsokat ki ellenőrzi ? — „A felekezeti iskolák fenmarad-
ha tnak , sőt ha a felekezeteknek tetszeni fog, u j aka t is állit-
ha tnak , de ezek mellett a városi iskolák, mivel ezekre ezen-
túl még inkább fogunk közösen adózni, közös (communal) 
iskolák fognak maradni ." E szavakra : „ezekre ezentúl még 
inkább fogunk közösen adózni," azt mondom, hogy tévedés, 
nem akarom eme szavaim bebizonyítására elegendő a 20. 
lapon levő s előbb emiitett szavakat idézni, „a beszedett 
iskolai adó a felekezeteknek a mostani gyakor la t szerint a 
befizetés arányában fog visszaszolgáltatni." 

,,A közös iskolák tulajdonsága — igy folytat ja t . G. 
ur — hogy bennök a felekezeti színezet elenyészik, minden 
vallásfelekezeti polgár gyermeke beléjök jár , s a tanitók a 
gyermekeknek csak erkölcsi és értelmi képzésével foglal-
koznak, vallástant tanitniok nem szabad; a vallástant a ki-
tűzött órában minden felekezet a r r a rendelt egyéne által 
saját hitfeleinek külön taní t ja ." 

T . Gönczy ur tehát azt akar ja , a katholikusok és zsi-
dók lássák el a katholikus iskolákat kizárólagosan, paran-
csolni ezekben pedig nekik egyedül nem szabad, hanem a 
protestánsok is épen annyi joggal szólnak azokhoz, mint a 
katholikusok, a vallást a katholikusoknak csak ugy szabad 
ezen iskolában tanitani, mint azt a más vallásfelekezetiek 
teszik, daczára, hogy ezen iskolák fentartásához nem járul-
nak . Nem tesz-e ez annyit , mint az ország törvényeit kiját-
szani ? vagy nem mondja-e az 1847/8-i X X . törvényczikk 2. 
§. „ E hazában törvényesen bevett minden vallásfelekezetekre 
nézve különbség nélkül tökéletes egyenlőség és viszonosság 
állapittatik meg ?" Mi azt tar t juk, hogy e törvényezikket 
egy ministerialis hivatalnoknak tudnia és respectálnia köte-
lessége volna. Justif ia est regnorum fundamentum ; mi pedig 
nem követelünk mást, mint igazságot. 

T . G. ur tervének kiviteléről is szól, de az itt közölni 
fölöslegesnek tartom. 

Végül pedig kérdezhet jük, hogy ha t. Gönczy ur min-
ta-iskolákat aka r fölállítani, melyeket példaképül szolgál-
janak , miért nem szünteti meg a felekezeti i sko láka t? 

Avispa. 

IRODALOM-
Braut-Sprüche und Braut-Lieder auf dem Heideboden in Un-
garn gesammelt und geordnet von Remigius Sztachovics Be-
nedictiner Ordens-Priester. Wien, 1867. 8-ad rét , 328. lap. 

Alig lehet müveit keresztényre nézve érdekesebb és 
tanulságosabb foglalkozás, mint figyelemmel kisérni azon 

mozzanatokat és tanulmányozni azon különféle emlékeket, 
melyek szent h i tünknek a nemzetek értelmi és társadalmi 
fejlődésére való befolyását, átalakító s nemesbitő erejét ta-
núsí t ják. — Ily tiszteletreméltó emlékek egy töredékével, a 
ker . népies szokások-, mondák- és dalokkal ismertet meg 
bennünket az előttünk fekvő gyűj temény, amint azok Mo-
sonymegyének fertőmelléki falvaiban, az úgynevezett Nyit-
lason nagyobbrészt maiglan is a nép a jkán forognak. A t. 
gyűjtő, ki a középkori színjátékok felélesztésére s ismerte-
tésére vidékünkön nagy buzgalmat fordított (1. a Religio 
folyó I. félévi 6. sz.), s jelenleg egy terjedelmesb német egy-
házi énekkönyv szerkesztésén dolgozik, a kezei közt levő 
száznál több kéziratból egyelőre azon darabokat szemelte 
ki s állitá össze, melyek az eljegyzési és lakodalmi ünneplé-
sekre vonatkoznak ; s ebben, mikint első tekintetre feltű-
nik, ket tős czél lebegett szemei előtt. Az elsőt kifejezi már 
magából a műből kölcsönzött jeligéje : „Also sind wir auch 
da, und wollen diesen Brauch nicht abkommen lassen, son-
dern vielmehr ihn befördern." Tehát az ősi, tős gyökeres ke-
resztény életnézletből sarjadzott és a költészet varázsával 
feldíszített szokásokat a nép között fentar tani , a mai kor-
szellem rideg fuvalmától megvédeni, amennyiben feledé-
kenységnek indultak föléleszteni, — amennyiben elhomá-
lyosodtak, megtisztítva és kiegészítve a népnek visszaadni : 
oly czél, melyet bizonynyal mindenki méltányolni fog, ki a 
népköltészetnek hathatós befolyását a ker. hitéletre ismeri. 
S ezen szép czélnak a. gazdag és változatos tartalom töké-
lyesen megfelel. Először az eljegyzésnél használt sajátságos 
megszólításokat és szertartásokat kedélyes magyarázat kí-
séretében adja a g y ű j t ő ; azután 121 lakodalmi ének követ-
kezik, melyek azonban nem egyedül a házas életet rajzol-
ják, hanem a közéletből vagy a természet- és történetből 
vett komoly és vig dalokkal, zsoltárok- és evangeliomi pél-
dákka l vegyitvék, s köztök mind alak, mind tartalom tekinte-
tébon sok jeles találtatik. — De másodszor a nyelvészet és iro-
dalom barátairól sem feledkezett meg a gyűjtő,s hogy ezeknek 
tudvágyát kielégítse, a rendelkezésére álló számos forrásokból 
— amennyire lehetett — följegyezte az egyes darabok szerző-
jének nevét vagy szerzésének korát, egyszersmind a szöveg 
visszaadásában, az eredeti írásmód megtartása — vagy meg-
változtatásában oly tapintattal j á r t el,melyről egy e nemben il-
letékes bíráló,a tudós Schrőer a legszebbelismeréssel nyilatko-
zott. Miért is a különben csinos kiállítású müvet jó lelkisme-
rettel a já l juk a t. irodalom-barátok s főkép azon íigytársa-
ink figyelmébe, kik hazánk németa jkú lakosai között tar-
tózkodnak. Ara a kiadónál (Pannonhalmán) s a hazai könyv-
kereskedésben 1 fr . o. é. 

VEGYESEK. 
Megjelent „Magyar Sión" octoberi füzete, melynek tar-

talma és pedig értekezésben : „A szent gallus dóm felszente-
lése Svajczban," Botka Tivadartól, — „a nápolyi Margitle-
genda" Knauz Nándortól, — „adalékok a magyar domon-
kosok történetéhez" Ipolyi Arnoldtól, — „a pozsonyi káp-
talan kéziratai" Knauz N—tói ; a tárczában a herczegpri-
más megnyitó beszéde a szent-László-társulat nagygyűlésén, 
könyvszemle, személyzetiek. 

János Gusztáv, Veszprémben előfizetési, vagy akinek 
tetszik előjegyzési felhívást tesz dr. Martinet által irt, s most 
magyarra fordított müvére, e czim alatt : „A kath. katekiz-
mus bölcsészete." A munka két kötetben fog megjelenni, 
mindenik kötet 20 ivet fog hozni, á ra mind a két kötetnek 
2 fr . o. é. A pénzek Veszprémbe Ramazetter Károly, vagy a 
fordítóhoz küldendők. A munka dec. 20-ra okvetlen megfog 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL.  
Nyomatott Pes ten 1867. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaca és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI-, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, november 27-én. 4 3 . 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1867. 

TARTALOM : Az egyház és műemlékei. — Egyházi 
tudósítások. 

Az egyliíiz égpműemlékei. 
„Exempla ex vetere memoria et monumentis 
ac litteris plena dignitatis, plena antiquitatis. 
Haec plurimum soient et auctoritatis habere 
ad probandum, et iucunditatis ad audiendum. 
Cicero in Verrem act. II. 1. 3. cap. 90. 

Azon eszmék, melyek a keresztény civilisatio 
alapját képezik, legszebb kifejezést nyertek azon 
műemlékek hallgatag lapjain, melyek szent hitünk 
s egyházi életünk történetét tartalmazzák. Dicső e 
történet, mert minden betűje egy-egy vércsepp, mely 
a haldokló vértanú szivéből a csalhatatlan igazság 
győzedelmi jeleiil kifolyt; minden szava védpaizs, 
melynek áthatlan köréből az ellenség mérges nyilai 
lepattannak; minden lapja egy-egy győzedelmi 
zászló, mely daczolva az idők és elemek viszon-
tagságaival, a Vaticán ormán teljes pompájában 
ragyog ! 

De nemcsak holt betűk tanusitják a kath. egy-
ház diadalának ezen zsenge vivmányait és kincseit, 
hanem azok műemlékek is, melyek — miután a 
szenvedélyek zsoldjában tengődő művészetek a ka-
takombák áhitatos csendjéből megifjodva és megtisz-
tulva föltámadtak — az első századokbeli kereszté-
nyek által nemcsak az elvérzett vértanuk, hanem a 
hitelét, az Ur vacsorája megtartása, a szentségek 
kiszolgáltatása, — és más fontos hit ágazatok és ese-
mények emlékeül emeltettek. 

Mily nagy horderővel birnak ezen műemlékek 
a hagyomány irott igazságai mellett a kath. egyház ta-
naira, kiki belátja,tekintetbe vévén,hogy e műemlékek 
nemcsak hitünk bölcsőjét hatalmas s meg nem vesz-
tegethető őrök gyanánt környezik ; hanem egyszers-
mind oly érvekkel kínálkoznak, hogy azok, kik a 
sz. atyák és zsinatok határozatainak ellenszegülnek, 
a különféle műemlékek törött lapjairól s mohlepte 
föliratairól meggyőződtek : hogy az ezeken szemlél-
hető s olvasható hitigazságok azonosak az egyház 

minden századokon által előadott tanaival, és oly 
védgátot képeznek, melynek ős falain a különféle 
eretnekségek hullámzó habjai megtörnek. Mabillon1) 
olasz útjában megemlékezik bizonyos német eredetű 
Béláról, ki Romába csupán azon okból sietett, hogy 
saját szemeivel lássa az első századokbeli kereszté-
nyek temetkezési helyeit, vagy is a katakombák 
megmérhetlen üregeit; s az ott látott ős egyház 
emlékei, a vértanuk föliratai, s a hivők közé vésett 
hagyományai oly meggyőzőleg szólottak az igazság 
iránt fogékony szivéhez, hogy lemondván a té-
velyről, a szerzetesi fogadalmak védpaizsa alá me-
nekült. 

Tagadhatatlan, hogy az emberre a külső bizo-
nyítékok és szemlélhető érvek sokkal nagyobb ha-

t á s t gyakorolnak, mint a pusztán elméletiek; és in-
nét van, hogy a műemlékek már e tulajdonságnál 
fogva — nem tévesztvén szemünk elől azon örven-
detes körülményt sem, hogy a hitujitók által mint 
később keletkezett, és a papismus kifolyásának tu-
lajdonított hitigazságok e műemlékek ezrein díszle-
nek — a tudósok által minden időben nagy figye-
lemben részesültek. Aringhius, a hires Bosius Antal 
müvéről, melynek czime „a földalatti Roma8 követ-
kezőleg nyilatkozik: „E munka oly nagyfigyelmet 
gerjesztett a hegyentúli lakosoknál, hogy a kiváncsi-
ságtól gyötörtetve, ugyan annak elolvasásában ver-
senyeztek : mivel benne napfényre hozattak a ke-
letkező egyház szertartásai, a szentek képeinek és 
ereklyéinek ős tisztelete . . . . az eretnekek olvasás 
közben a sz. hitre tértek, s az egyház kebelébe föl-
vétettek."2) 

A kath. egyház isteni jegyesétől nyert tanát 
mindenkor fönnen hirdette s hirdeti; keletkezésének 
első percze riadóul szolgált az ördögnek s szövetsé-
geseinek : megkezdődött a harcz, folyt a legnagyobb 
elkeseredéssel három évszázadon keresztül, uj tápot 
nyerve a pogányság papságának életföntartása, s a 

„Itineris italici" pag. 134. 
Bottarius „Sculture e pitture sacre estratte dai ci-

miterj di Roma" 1737. 5. 1. 
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bálvány kereskedők üzlet-szünése által, s irne! a 
vérrel áztatott homok sima tükrén piroslanak Ter-
tulian szavai: „sanguis martyrum, semen christia-
norum !"3) Szép hasonlattal él az egyház kiterjedé-
séről Theodoretus, mondván: „Ac veluti quondam 
rubus ille, quem vidit Moses, ardore ignis non est ab-
sumtus ; ita nec christianos impiorum bellis petitos 
tela hostilia consumserunt: quin potius, sicut li-
gnatoribus silvam caedentibus multo plures pullulant 
propagines ab radicibus, quam sint rami, qui inci-
duntur : ita tunc quoque piis compluribusinterfectis, 
multo plures quotidie ad doctrinam evangelicam ac-
cedebant."4) Csodálatosak az isteni gondviselés utjai ! 
A „christianus" név elegendő bűntény, hogy az az-
zal vádolt, kihallgatatlanul kivégeztessék. O senten-
tiam necessitate confusam, kiált föl Tertullián, chri-
stianis solis nil permittitur loqui, quod causam pur-
get . . . sed illud exspectatur, confessio nominis non 
examinatio eriminis. Si damnas, cur non et inquiris ? 
si non inquiris, cur non et absolvis? . . .5) A ke-
gyetlen birák álmatlan éjszakák hosszú során át 
töprenkednek u j kinzó eszközök föltalálásán; — a 
bakó élesiti fris vértől párolgó bárdjait s fogóit; — 
a katonák u j áldozatok nyomait kutatják, — a nép 
ujong a jövő nap örömein, — addig a föladalattí"' 
Roma megnépesül, az itt-ott feltűnő mécs birtoko-
sának élő hitét jelzi ; megzendül néma csöndben az 
érzet s áhitat dtís zsoltár dallama, s az ősz áldozár 
reszkető kezei fölemelkednek, hogy a vértanú még 
fris vértől párolgó csontjain bemutassák a Minden-
hatónak sz. fia vérnélküli áldozatát ! Távol a világ 
zajától, a földalatti akna falaiba űrt vájj az áhitatos 
keresztény, abban helyezi el kincsét, a néhány óra 
előtt hiteért kiszenvedett vértanú testét; s közös 
épülés s emlékül a még nedves mészre reszkető kéz-
zel metszi nevét s vértanuságának körülményeit. 
„Coeli tibi patent, pete pro nos, ut salvi simus." Mily 
rövid, s egyszersmind mily mindent kifejező sírirat ! 
Elérted földi vezeklésed czélját ; hőn harczoltál a 
hitért, mely egyedül boldogit; elvetted jutalmadat, 
gondolj hátramaradt testvéreidre, kiket ugyanazon 
hit, remény, s szeretet hozzád csatol, melyből koszo-
rúd készült ! 

Valóban ezek egyházunklegdicsobb évei: mert 
ezek története a hitvallomás s rettenthetlen hűség 
örökké fénylő betűivel Íratott e földalatti aknák 

3) Apolog. c. 50. V. 1. 
4) Theodoretus Serm. IX. qui est de legibus p. 127. 
5) Apolog. c. 11. 

egyházunk arany bányái, melyek nemcsak hitvalló-
inak s vértanúinak ereklyéiben gazdagok; hanem a 
bennök rejlő iratok, alakzatok s kőre vésett vagy a 
falra festett jelenetek szent tanairól is oly tanúbi-
zonyságot tesznek, hogy ha a hittudományok kútfői 
nem is lennének a tökély azon fokán, melyen őket 
szemlélhetjük; ezekkel alapithatnók meg legnagyobb 
részt az egyház szent tanának tökélyét, s minden-
kori azonosságát. 

Az eretnekségek százai viharzottak el az egy-
ház fölött, a „fönmaradt tiszta s apostoli egyház" 
nevével dicsekedtek ; — ám jöjjenek, mutassanak 
nekünk katakombát, melyben vértanúik a föltáma-
dás reményében temetvék, — sírföliratot, mely sze-
retetet s reményt lehel, — kőre vésett jelenetet, 
mely tanaik apostoli korát igazolja . . . . et crede-
mus eis. 

Századok álmélkodtak a kath. egyház gyors s 
emberi számitást fölülmúló terjeszkedésén; miről 
már Plinius főconsul, uralkodójához intézett levelé-
ben a leghat hatósabban tanúskodik, mondván : ,,Visa 
est mihi res digna consultatione propter periclitan-
tium numerum. Multi enim omnis aetatis, omnis or-
dinis, utriusque sexus etiam vocantur in periculum 
et vocabuntur. Neque enim civitates tantum, sed vi-
cos etiam, atque agros superstitionis istius contagio 
pervagata est . . . Prope iam desolata templa, et sa-
cra solemnia diu intermissa."6) Az idők a mai napig 
igazolják Gamaliel mondásának teljesülését „si vero 
ex Deo est (consilium hoc aut opus), non poteritis 
dissolvere illud",7) a katakombák azonban és a 
beunök rejlő kincsek feledésbe mentek, mignem a 
keblekben újra lángra lobbanta hit szövétneke, mely 
világosságával fényt árasztott a földalatti temetke-
zési helyek nagy részt beomlott sírköveire. 

A kath. tudósok első pillanatra fölismerték ezen 
bizonyitékok súljyát, melyek e fölfedezésben rejlet-
tek, s igy évek hosszú során át e műemlékek ezrei 
kerültek birtokunkba, melyek nagyobb részt a mű-
vészetek pártolásában kifogyhatatlan Vaticán ter-
meiben díszlenek, és sz. Péter s IX. Pius hitének 
azonos volta mellett tanúskodnak. 

Ez a sarkpont az eretnekek elleni harezban, és 
az emiitettem műemlékek oly fegyver, mely eddig, 
s ezután is, legyőzhetetlennek bizonyult be. Érzik 
az eretnekek e bizonyitékok horderejét, s Tertullián 
szavai ,,edant ergo origines ecclesiarum suarum"8) 

t!) Plinius lib. X. epist. 97. 
7) Apóst, cselek. 5. 39. 
s) Tertullián de praeseript. cap. 29. 
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mindenkor nagy zavarba hozzák a tiszta apostoli vallással 
kérkedőket . 

Nehogy azonban a fölvett tárgy határait át lépjük, tér-
jünk vissza a műemlékek különféle nemeihez, milyenek : a 
föliratok, érmek, a festészet termékei, a szobrok, s végül a 
temetkezési helyek, vagyis a ka takombák, melyekben ezen 
elősorolt műemlékek nagyobb részt találhatók, s lássuk ala-
pos volt-e azon fönnebb emiitett meggyőződésünk ; misze-
rint azok hitünk minden időben azonos tanairól oly érvek-
kel kínálkoznak, hogy csakugyan Cicero szavai szerint : 
„plurimum habeant auctoritatis ad probaudum." Hogy azon-
ban ezen műemlékek megérhetetlen tömegével el ne téved-
jünk, és számba vegyünk egyszersmind a szűk tért, melylyel 
rende lkezünk: szólunk először is a feliratokról, értekezé-
sünk második részét a többi műemlékeknek egyetemben 
szentelvén. (Folyt .) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , nov. 21-én. Napoléon császár, másodszor küld-

vén hadait Romába, hogy a pápai államokat megvédje, nov. 
18-án mondott trónbeszédében a szentszék biztositását a for-
radalmi Italia ellenében, egy nemzetközi conferencziára 
bízta, mondván : „a pápaság ügye egész Europa ügye ." E g y 
számú szemlében ugy sem adhatnók elő mindazt, ami a tel-
jes felismeréshez, s még a jövő események helyes megítélé-
séhez szükséges. Szóltunk a szentszékről hét éven át, t. ol-
vasóinknak szolgálatot teszünk, mikor az ide vonatkozó 
főbb okmányokat rövid összeállításban közöljük. Oly anok 
ezen okmányok, mint minden előbbiek ; a diplomatia irtód-
zik az egyenes ösvénytől, fut a tiszta levegőtől, nem k é p e s 
a határozott beszédre. Ezen erényeket r i tkán birta, most 
már fogalomban is elvesztette. Határozatlanság, rej télyes-
ség, kétértelműség az ő természete; reményekkel kecsegtet, 
félelmekkel ijeszt, soha ki nem elégit. Mondhatnók, hogy a 
diplomaták okmányai a jó lelkek gyötrelmei, ha eme jó lel-
kek a tapasztalásból már meg nem tanul ták volna, mily súlyt 
kell fektetni nyilatkozataikra, — ha a szükségből és eszé-
lyességből ki nem ismerték volna e finom szólási mestersé-
geket, úgyhogy ,kötve higyj a komának / első gondolat, va-
lahányszor diplomatai okmányt veszünk kezünkbe. Minek 
kellett volna mondatni ? mi mondatott ? mi hallgattatott el ? 
milyen utak maradtak nyitva ? mi fog mondathatni másodszor 
ez ügyben ? stb., ezek adják a diplomatai okmányok érté-
sére, mérlegezésére a kulcsot ; s valahányszor két értelem 
folyik £ nyilatkozatból, mindiga kedvezőtlenebbet kell ven-
ni ; valahányszor túlságos, vagy nehézkes a szavak értelme, 
mindannyiszor ugy kell tekinteni, mintha az államár sem-
mit sem mondana. Amit az államár akar , azt többször is-
métli, többször követeli; de azért mindig képes az ellenke-
zőt is elfogadni, vagy semmivel, látszólag, megelégedve, a 
cselszövénynek szálait gondosan máshova vetni. 

Az evangelium által parancsolt erények töredezve mu-
ta tkoznak a polgári életben, de egészen elvesztek, nyilván 
ki tagadta t tak az államok vezetésében. Hogy eme sülyedé3 
mellett a szentszék kivétel gyanánt áll, hogy diplomatai 
okmányai a beszéd erényeinek példányai, mindenki tudja , 

mindenki tapasztalja, mindenki csudálja, tiszteli. Az allocu-
tiók, a syllabus, a brevék, a körlevelek, nyiltan, határozot-
tan szólanak, bizonyitva, hogy a szentszék egyenes, nyilt 
utakon jár , tiszta, egészséges levegőt szí, köhécselésekkel 
semmit el nem fojt, ami megmondandó. Szinte, hogy I I I . 
Napoléon diplomatai okmányai, a fölebb leirottak között fő-
helyet foglalnak el, mondani sem kell. Nem lángész tette őt 
császárrá, mikint nagy-bátyjá t , hanem páratlan ügyesség; 
s amiben I. Napoléon annyi ra kitűnt, hogy a legzavar tabb 
ügyek egyenes szálait feltalálja, kimerithetlen levén, mikint 
Consalvi ir ja, a segédeszközök feltalálásában, arra nézve 
III . Napoléon legszegényebb. Ügyes a zavarásban, ügyetlen 
a kibontásban, félékeny a sokszor szükséges ket tévágásban. 
Nagynak látszott 1856-ban, mert a világ igen kicsiny volt. 
Ügyessége a szövevényezésben nagy, nem pedig személye ; 
életfeladata, hogy a franczia nemzet Europa ügyeinek szálait 
császárjának kezében lenni gondolja ; szereti, ha ezt hirdetik 
felőle, s a félhivatalos lapoknál ez a főtárgy az ékesszólási 
változásokra, — ha senki sem hirdeti, ő maga dicsekszik 
vele, mikint 1867. febr. 14-i trónbeszédjében : „Egy katonával 
sem fegyvereztem fel többet, egy ezredet sem állitottam ki 
a csatasikra, mégis Francziaországnak szava elég hatalmas 
volt, hogy a győzelmes (poroszt) Bécs falainál megállítsa. 
Poroszország gondosan kerüli mindazt, ami nemzeti érzé-
kenységünket érintené."1) Hallgat, de ha szól, mint jósló 
szól,— erősen, magasan nyilatkozik, — két vagy három, szük-
ségből legalább egy csattanós gondolatot fiiz be, mely ele-
venségével lekapja a hallgató elméjét, hogy a többi ürességek 
észre ne vétessenek a beszédben. Félékenység fővonása, bi-
zodalmatlanság szoros útitársa, másokat akar felhasználni, 
mint Cavourt 1859-ben, Bismarkot 1866-ban, s rendesen őt 
használ ják fel, póriasan szólva : őt küldik aprilisbe, őt ülte-
t ik fel. Fizeti a dicsérőket, dijazza a hizelgőket, gyűlöli, 
üldözi az igazmondókat, mikint az „Uni ta cattolica" turini 
lapot, mely ellen pert kezdett . Kezd, k isér t ; de az első ne-
hézség előtt megriad, hátrál, mikint a várnégyszög előtt 
1859-ben. Gyengeségét bölcseségnek kiált ja. Legnagyobb 
ellensége a sikeretlenség, mialatt I. Napoléonnak leghivebbje 
volt a sikeresség. Védelmet igért a pápának, — szépen meg-
védelmezte ; kétezermilliomot költött, 60,000 katonát áldo-
zott a török birodalom föntartására, a beteg ember azonban 
már-már haldoklik, vonaglik ; musulman császárnak kiál-
totta ki magát Algierben május 5-én 1865-ben, sokat idéz-
getett az alkoránból,2) mennyit soha az evangéliumból, tisz-
telője lett az alkoránnak, mikint nagybáty ja egykoron Egyp-
tomban, — megtisztelte Haneli és Masleki szertartású mo-
schéakat, felczifráztatott arabs ebédeket, — de alig szállt 
ki jun. 9-én Toulonban, az arabok fellázadtak ; I taliában 
szövetséges államtestületet akart , a villafrancai pontozások-
kal, a zürichi békekötéssel mind füstbe ment ; császárságot 
akar t Mexicóban, öt éven át föntartani Ígérte, a mexicói 
császárság végre május 15-én egy árulással, junius 19-én 
egy királygyilkossággal szomorú véget ért ; ünnepélyes ígé-
retet tett, hogy seregeit Mexicóból 1867. nov. vége előtt 
haza nem hivja, — hazahívta még 1866. nov. 29-én ; Len-

1) Monde 45. sz. 15. febr. 1867. 
2) Unitá catt. 112. sz. 12. maj. 1865. Union 129. sz. 9. maj. 1865. 
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gyelországot akart , felizgatta egész Európát mellette, s Len-
gyelország meghalt ; biztosságot akart adni a libanoni ker. 
maronitáknak, török járom alá jutottak, mely alatt soha 
nem voltak, a maroniták legnemesebb fia, az ös fejedelmek 
utólsó csemetéje, Karam József, Algierba, számkivetésbe 
vitetett franczia hajón ; congressust akar t annyiszor-meny-
nyiszer, de congressus máig sem jöhetett létre ; 1864-ben 
hires conventiót csinált, mint mondta, a szentszék védelmére. 
A katholikusok aggodalmait Victor kormányának becsüle-
tességével akar ta oszlatni. Kivonultak a seregek Romából 
mult év dec. 12-én; a conventio életbe lépett, január végén 
a florenczinek nevezett szárd kormány már Garibaldit utaz-
tat ta államköltségen, aki irtó háborút hirdetett a pápaság-
nak. Elmúlt 10 hónap, a pápai államok megtámadtattak. Ez 
a conventio, ez a szárd király kormányának becsületessége. 
Maga mondja Napoléon a nov. 18-i trónbeszédben : „a pápai 
államok elleni izgatások fényes nappal űzettek."3) Nyeressé-
get kiált azonban, mikor vészit, — őszinteségére hivatkozik, 
mikor mást beszélt és mást tett, — következetességre, mikor 
minden szélnek ered. Véd, hogy lenyomjon, nyomja a forra-
dalmat, hogy felemelje, gyűlöli 1815-öt, s tizszer roszabbat 
kap helyette, a lusta német szövetség helyett poroszitott 
egységes fürge Németországot ; uj rendről beszél, de milyen 
ezen u j rend, lesz-e biztosabb, kényelmesebb ? azt senki által 
sem bizonyittatta. Kezdte a két-értelmü politikát, Cavour 
meghaladta őt, Bismark pedig mind a kettőt. Ily politikának 
csak kezdetben, és ahoz csak becsületes emberek között 
lehet sikere : Cavourok, Bismarkok között már békát sem 
lehet vele fogni, annál kovosbbé pedig cabineti rókát. Nem 
csuda, ha a februári trónbeszéd ezidén a Napoléonidák di-
csőségének hanyatlását mutatja, a nov. 18-i pedig a hanyat-
lást nem czáfolja. Ezt észlelték belőle egyetemesen. 

De ama dicsőségek hamisak voltak, ki tudja, ha az 
igaz dicsőség nem épen most kezdődik ? Ez az Isten titka ; 
de, ha a jelek nem csalnak, a császár az igaz ösvény nyit-
jánál lenni látszik, nemzetének gondviseléses hivatását, 
kath. küldetését kezdi zsinórmértékül venni, — ha képes 
volna a latin példabeszédet ,naturam si expellas furcâ, tamen 
usque redibit,' megczáfolni, vagy is a félénkségét férfias bá-
torsággal, önfeláldozással, a titkosságosságot nyíltsággal, az 
állhatatlanságot szilárdsággal felcserélni. Nem lehetetlen, de 
nem is valószínű. Elég a remény, elég a félelem reánk nézve, 
hogy az égre tekintve, mondjuk : maledictus, qui facit ho-
minem brachium suum, — in te Domine speravi, non con-
fundar in aeternum. 

A szentszék 1849-től óta Francziaország által védel-
meztetvén, miután az igazság, a jog, a törvény, a becsület 
senkit sem védelmez Európában : azért a szentszék európai 
helyzetét leginkább a franczia okmányokból tanulmányoz-
ha t juk . Oly nagyra, oly magasra, a nemzetek között Euró-
pában első helyre volt hivatva Francziaország, azon tisztség 
következtében, melyet Europa neki a pápaság körül áten-
gedett ; de lehet mondani, senki sem lehetett, senki sem 
lett volna ez ügyben tehetetlenebb, ügyetlenebb, bizonyta-
lanabb, semmint a Napoléonidák hatalma. Mintha a Gond-
viselés mutatni akarná, hogy a kath. világ ezen királyi csa-

ládot csak a pápaság gyötrelmeiből ismerje. Kétséges vise-
lete nem hozott neki hálát a katholikusoknál, érdemet sem a 
forradalmároknál. Aki két széken ül, két szék közé esik ; 
aki két kártyából játszik, az hamis játszó. Ilyen volt pedig 
a császársági viselet 1849 óta Romában. 

De bármily kétes legyen is a viselet, bármily szigorú 
Ítéletet mondjon is fölötte a becsület, az igazság, a lelkisme-
ret törvényszéke: szavait, lépéseit számba kell vennünk. 

Febr. 14-én, ezidén a senatust és a törvényhozó testü-
letet a császár megnyitotta. A trónbeszédre az egész világ 
feszült volt. A helyzet különössége valami nagyot követelt a 
császártól, a nehéz, a rejtélyes helyzetek biztos vezérfonalat 
vártak tőle. A szentszék prédára eresztve, Poroszország 
egyesítve, majdnem kétszeresen öregbítve, Mexicó, keleti 
kérdés, Muszkaország fenyegető állása, mind rendkivülisé-
get mutattak, legény-e a gáton, aki mindig legény akar 
lenni? kíváncsian, mondhatnók, lélekzetfojtva várták. 

Csalódás volt a trónbeszéd. Senki sem találta meg 
benne azt, amit várt, amit reménylett. Oly kisszerű, 19 
éves kormányzat óta, egy beszéd sem volt. Egy alkalmi, 
egy kis városban, például Auxerre, tett rövid nyilatkozat 
több hatást okozott, mintsem a hosszú, a határozatlan, elfo-
gultságos, kislelkü febr. 14-i trónbeszéd. 

A császár számot ad sáfárkodásáról, véd- és dicsbeszé-
det mond saját tetteiről. Mikor mindenki kárhoztatja őt, 
legalább ő maga védje magát, s nem fog védtelenül elitél-
tetni, — mikor senki sem dicséri, dicsérje legalább önmagát. 
Az öndicséret szüksége nagy szükségre mutat. 

„Romában hűségesen végrehajtottuk a sept. 15-i szer-
ződést, — igy szólt a császár. A szentatya kormánya ezáltal 
uj helyzetbe jött . Magára hagyatva, önmaga erejéből, azon 
tisztelet által, melyet magának a kath. egyház feje kivív, 
ugyszinte azon őrködés által tartja fön magát, melyet az 
olasz kormány a pápai államok határán teljesít. De ha dema-
gog összeesküvés, az ő vakmerőségében, akarná megrendí-
teni a szentszék világi fejedelemségét, nem kétlem, hogy 
Europa nem engedné meg oly eredmény teljesülését, mely a 
kath. világba oly nagy zavart hozna."4) Ez az első okmány, 
melynek egyedüli fényoldala, hogy a császár 1859 óta elő-
ször mondta, miszerint van pápai világi fejedelemség. Mind-
eddig gondosan kerülte e szót, mindig a szentatya magasz-
tos tekintélyéről, a szentszék hatalmáról, a szentatya kor-
mányáról szólt, melyet a szellemi hatalomról, tekintélyről, 
kormányról is értelmeztek : ezidén szólt ,,a szentszék világi 
fejedelemségéről." 

Mint teljesítette az ,olasznak' nevezett szárd király a 
conventio által elvállalt kötelességet, hogy a pápai határokon 
sem ő nem tör be, sem önkénytes bandákat betörni nem en-
ged, egész october tanúskodik. De a császár csak 1867-ben 
szólt a „pápai államokról" „pápai fejedelmi hatalomról." 

Ez nyeresség volna, de mennyi kényszerűség által ki-
csikart szó az ? Mexicoban kapott vereség, sőt inkább csa-
pás, a katholikus francziáknak a püspökök körlevelei által 
felbuzditott nemzeti érzelme, Velenczének dicstelen átvétele, 
s még dicstelenebb átadása Victor kezébe, gróf Chambord, 
franczia trónkövetelőnek Saint-Priesthez irt, s dec. 9-éről 

a) Univers 214. sz. 19. nov. 1867. 4) Mondo 45. sz. 15. febr. 1867. 
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kelt, s kellemetlen benyomás között üldözött levele, az oly 
rosz vert csinált jan. 19-i császári levél, melyben az adresse-
vitákat megszünteti, stb., mind ez kicsikarta végre III . Na-
poléontól, hogy, miután beszédeiben oly gondosan kerülte, 
ma bevallja, miszerint a szentszéknek világi fejedelemsége 
is van. 

Vivmány, de nem túlbecsülendő vivmány, s amennyire 
vivmány, kétség kivül III. Napoléon az, akinek azt legke-
vesebbé fogjuk köszönni. Invito nullum est meritum. 

„A szentszék eme világi fejedelemsége magára van ha-
gyatva." Ebből ugy látszik dicsőséget csinált magának a csá-
szár. A demagogok ,éljent' kiáltottak volna e nyilatkozatra ; 
de mialatt ezt a katholikusok fájdalommal, — a demagogok 
hallgatással fogadták. A kereszténység feje a kereszténység 
között magára hagyatva, — ez Európának, de különösen a 
kath. országok kormányainak, s mindenek között leginkább 
a franczia császári kormánynak fekete pontja a láthatáron. 
A francziák császárja ezáltal, hogy a szentatya magára van 
hagyatva, fájdalmat öntött a franczia nemzetbe, s a franczia 
nemzet érzi ezt, szégyent hozott Európára, mert a szentszék 
védelmét magára vállalta, febr. 14-én pedig ő maga mondja : 
,a szentatya kormánya magára van hagyatva.' Suez csator-
nya nincsen magára hagyatva, egy kis társulat nem hagya-
tik magára, egy kifosztott utast magára hagyni, emberiség 
elleni bün : a szentszék, melynek ügye Europa békéjével an-
nyira van összecsatolva, magára van hagyatva. Az angol 
trónbeszéd nov. 19-én mondja, hogy az abissiniai foglyokat, 
számra nyolczat, kik közöl csak három angol polgár, nem 
hagyhatja magára; a francziák császárja, az első kath. nem-
zet fejedelme, febr. 14-én mondá: ,,a szentatya magára van 
hagyatva." Seik-ul-izlam, a muszka patriarcha, egy pópa, 
egy angol polgár, egy Mortara , Coen zsidó gyermek, egy 
Radamski Sára zsidó leány nincsen magára hagyatva : a 
szentszék a katholikusok feje magára van hagyatva. Magára 
volt hagyatva I. Napoléon, és az egész családja, mégsem volt 
magára hagyatva, mert VII. Pius az angol királynál közvetítő 
lépést tett, hogy a nagynevű fogoly kinoztatásai megszüntes-
senek: III . Napoléon, a francziák czászárja, mondá: a 
szentszék magára van hagyatva ! Ezen nyilatkozat elég, 
hogy bármelyik kormány is Franeziaországban magára ha-
gyatva legyen. 

Magára van hagyatva a szentatya. Valóban csak azon 
tisztelet, melyet legmagasabb méltósága e földön sugal, tar t ja 
fön őt, és kormányát. Italia őrködése a határokon, a legjobb 
esetben is, nem sokat jelent, mert ez a rabló őrködése, nehogy 
a prédát más vigye el, s nem ő, s addig tart eme őrködés, 
meddig alkalom nem lesz Romára törni, meddig Napoléon 
Francziaországtól, Italia pedig Napoléontól fog rettegni. — 
Az utólsó betörés ezt bizonyitotta. Es ha a veszély idején a 
szentszék, Európának első rendű érdeke, nem lesz magára 
hagyatva, lia fedeztetve lesz, III. Napoléon szóval sem 
mondja, hogy ő fogja azt fedezni, védeni ; pedig ő egyedül 
köteles ezt tenni,— s mikor a szentszékről mondja, hogy ma-
gára van hagyatva, a franczia nemzet megkívánja az ö fe-
jedelmétől, hogy első húzzon kardot a szentszék védel-
mére. De a francziák császárja Európára mutat, hogy Eu-
ropa nem fogja elhagyni a szentatyát a veszély idején. Mi-
kor valamely ügynek megvédését magunknak kértük ki Eu-

rópától, mikint III. Napoléon 1849-ben, — mikor másokat 
ezen ügy védelmétől visszautasítottunk, mondván, hogy mi 
elegendők vagyunk ar ra , hogy megvédjük, mikint ezt 1862. 
tette Spanyolország és (más kezekben volt) Austria i rányá-
ban, — mikor becsület-kérdést csináltunk belőle, hogy ez 
ügyet senki más ne védje, semmint mi, senki felöle ne gon-
doskodjék, csak mi, mert a legkisebb aggodalom, nehogy 
ezen ügy elegendőleg védve ne legyen, minket sért, mikint 
mindezt III . Napoléon tette ; akkor különös becsületesség, 
különös lovagiasság a védelmet másra tólni, mondván : amit 
nekem kellene védelmezni, mert én becsületemet kötöttem 
hozzá, majd megvédi azt Europa. Europa akarta meg-
védeni a szentszéket 1848-ban, Spanyolország az ő ro-
mai követe által közös védelemre hivta fel az európai hatal-
masságokat dec. 21-én, hozzájárul tak mindnyájan, még az 
angol, még a porosz kormány is ; Francziaország sietett a vé-
delem dicsőségét magának kivivni, alig hogy IX. Pius 1849. 
april 20-án Gaetából védelemre szólította fel az európai hatal-
masságokat, négy nap múlva már a franczia hadsereg Ci-
vitá-Vecchiában szállt ki, april 30-án Roma alatt volt, amely 
nap a nápolyi király 6,000 emberrel Roma felé tartott, Aus-
tria pedig május 16-án Bolognát elfoglalta, s Napoléon, a 
hatalmak megegyézésével megnyeri, hogy a spanyol és ná-
polyi seregek visszavonulnak, az austriai sereg Bolognánál 
beljebb nem nyomul, Europa nevében végez tehát. Hogy Na-
poléon, mint köztársasági elnök, a szentszék védelmére sietett, 
ez az ő érdeke volt, mert ettől függött megválasztatása, azért 
1848-ban dec. 6-án a választás előtt irt a párisi nunciushoz, 
s e levelét minden újságban közzé tétette, melylyel tiltako-
zott Bonaparte Lucián viselete ellen Romában, midőn ez 
Mazzinihez s Garibaldihez szegődött, irván : „egész lelkem-
ből fájlalom, hogy Bonaparte Lucián nem érti, miszerint az 
egyház fejének világi fejedelemsége legbensőbben van a 
kath. egyház dicsőségéhez, Olaszország szabadságához s füg-
getlenségéhez kötve" ; s) midőn tehát Pius védelmére sietett, 
csak saját érdekében tette ezt ; mikor Európától kérte, hogy 
a védelmet egészen reá bizzák, mint az egyház első-szülött 
nemzetének fejedelmére, evvel Europa előtt oly kötelezett-
séget vállalt magára, melyet mindaddig becsületesen le nem 
tehet, mig csak a védelem szükséges, vagy mig Europa őt 
a megbízástól föl nem menti, mig csak Europa és a franczia 
nemzet előtt nem mondhatja : ime amit nevetekben védel-
meztem, megvédtem, ma a veszély megszűnt, megszűnt e ve-
szélylyel az én védelmi tisztem is, kész levén a veszély visz-
szatértével védői tisztemet is visszavenni ? S mit tesz a fran-
cziák császárja ? Nem tagadja, sőt mondja, hogy veszély van, 
hogy a veszélyben a szentszék magára van hagyatva, s nem 
is védi más, mint azon tisztelet, melyet a pápa magas méltó-
sága sugal, de úgymond, Europa megvédi, mert nem enged-
heti meg, hogy a kath. világ ily felforgatásnak, ily zavarnak 
kitétessék. Eddig non-interventio volt a bölcseség, nehogy 
valahogy a szentszék világi fejedelemsége igazán megvédes-
sék ; most pedig maga a császár akar, keres, jósol, szüksé-
gesnek hirdeti az interventiot, s igy a syllabus 62-dik té-
telét maga a francziák császárja aláirja, kárhoztatván előbbi 
politikai állását a pápa szavaival : „proclamandum est 

5) Union III . sz. 21. apr. 1865. 
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szárd kormány nem demagog, neki tehát szabad ? Nyíltan, 
nyers erővel nem szabad ; de minden titkos utakon, melye-
ket erkölcsi eszközök, nemzeti ohajtások neve alatt feltartott 
magának Italia, szabad. És ha mégis demagogok csinálná-
nak lázadástRomában,mikint Garibaldi Siciliában,Nápolyban, 
Viktor kormánya is azon Európának kormányai közöl az 
egyik, melyeknek védelmébe III . Napoléon a szentszéket 
ajánlot ta; kiüt Romában a lázadás, Cialdini Romában terem, 
átveszi Garibalditól a kormányt, mikint Nápolyban tette 
1860-ban, s minden rendjén lesz, a szentszék meg lesz 
védve a demagógoktól, a hyennák szét nem tépik, de 
széttépik a tigrisek. Ez volt most is Rattazzi terve, de hár-
man csalódott : a) a romai nép hűségén, b) a pápai seregek 
vitézségén, c) Francziaország szándékain. 

A franczia kormány kikérte magának a szentszék 
védelmének tisztét, nem a demagogok, hanem mindenféle 
ellenség ellen ; a franczia kormányt bizta meg Europa a 
szentszék védelmével mindenféle ellenség ellen ; Europa ne-
vében volt a franczia örsereg Romában 16 évig ; a védelmi 
tiszt addig tart , meddig a veszedelem : III. Napoléon nem 
magától ment Romába 1849-ben, de magától vonult ki Ro-
mából 1866. dec. 12-én. Nem volt, nem is lehetett örökös a 
romai megszállás; valamint a veszélynek is, melyet a szent-
szék ellen zúditottak 1856-tól kezdve, nem kellett örökös-
nek lenni ; de meddig a veszély meg nem szűnt, a megszál-
lásnak sem kellett volna megszűnni. 

De hogy mindezt bebizonyítsuk, hogy a francziák csá-
szárjának kötelességeit a szentszék irányában, amint a tárgy 
magasztossága és a leselkedő veszély nagysága követeli, 
felismerhessük, szükséges a diplomatai okmányokat sorra 
felhozni. Aki e gyász emlékű eseményeket egykoron törté-
nelmileg fogja meg írni, hálásan fog megemlékezni mi ró-
lunk, hogy ezen kútfőket kezére áthagyományoztuk. 

(Folyt.) 

et observandum prineipium, quod vocant, de non inter-
ventu." 

Europa fogná védeni a Napoléon által magára hagya-
tott szentszéket. Valószinüleg azért emliti Európát, mert 
lá t ja , hogy mennyit kell mainap ezen védelemre helyezni. 
Muszkaország fogja védeni a pápát, mely a pápával ünne-
pélyesen kötött concordatumot önkényileg összetépte, mely 
Mayendorf követe által 1866. jan. 1-én a pápát a pápa szo-
bájában sértegette,") birodalmában a kath. egyházat ugy 
irtja, hogy Nero, Decius, Diocletianus sem irtotta kegyetle-
nebbül ? Poroszország fogja védeni a pápát, mely Muszka-
országnak elválhatlan barátja, mely a kath . Kuhn Her-
mannt, mert kath. újságokban merte említeni, miszerint a 
berlini kormány jelentékeny kedvezésekot tesz a katholi-
kusoknak, Berlinből kiűzette, mely az 1866-i hadjárat em-
lékére prot. templomot emeltet, tehát ezáltal a háborúnak 
prot. vallásos jellegét hirdeti ? Angolország fogja védeni a 
szentatyát, mely Russell Ede által mult év dec. elején kije-
lentette, hogy 1862-ben tett ajánlatát, miszerint Máltát a 
pápának nyitva tartja, visszavonta?7) Spanyolország védel-
mezze, mely saját magát alig védheti a bukástól ? Austria 
védelmezze, melyet eleinte Olaszországból kizártunk, később 
a várnégyszögböl is kiszorítottunk ? Napoléon császár tudja, 
mennyit ér Europa védelme, mi pedig tudjuk, mit tar tsunk 
a császár szavairól, mikor minket Europa védelmébe ajánl. 
Ö nem csalódik Europa védelméről, mi nem csalódunk csá-
szári szavainak értelméről, sulyjáról. Ö ismeri Európát, mi 
ismerjük a császárt, kölcsönösen tisztán állunk egymás irá-
nyában. Hogy a mai Europa nem védheti a pápát, vagy is, 
hogy a pápaság védelmére a cabinetekben sem kedv, sem 
akarat , sem lelki erő nincsen, az leginkább a francziák csá-
szárjának róvható fel. Szükségessé tette magát a kath. világ 
előtt ebben is, —hogy ö függjön a mi rokonszenvünktől, ne-
künk kell függni az ő jó kedvétől. Mig Europa akarta, és 
birta védelmezni a pápát, akkor III. Napoléon magának 
követelte a védelmi tisztet, non-interventiot kiál tot t : mikor 
Europa nem akarja , nem birja megvédeni a szentszéket, 
akkor III. Napoléon minket Europa védelmére utal. Ö akar-
ta, hogy minket ö kivüle senki se védelmezzen ; oda vitte az 
ügyeket, hogy senki ne is védelmezhessen, s mikor ezt meg-
tette, interventiot kiált, mondván : védelmezzen titeket Eu-
ropa. Azon Europa, melynek égre-földre lelkére kötötték, 
és pedig leginkább a franczia császári röpirászok, hogy a 
pápai kormány élhetetlen, hogy védelemre nem érdemes, 
hogy végre az államnak mindenütt el kell válni, el kell sza-
kadni az egyháztól. Uj-rendnek, uj-jognak kiáltják, hogy 
az állam ne gondoljon a vallásos érdekekkel, s akkor mond-
j ák : Europa nem fogja engedni, hogy a kath. világ felhábo-
rittassék. Mily életerős a pápai fejedelemség az ő népeinek 
hűsége által, annyira bizonyult be az octoberi napokban, 
hogy oly életerővel egy állam sem dicsekszik a világon. 

És ha még mindenféle veszélyt értene a francziák csá-
szárja, mely a szentszéket érheti ; de ő igen különös, igen 
részletes veszélyt ért, ha t. i. demagogok akarnák felforgatni 
a pápa világi trónját. De a forradalmi, hivatalos, királyi 

e) Monde 28. sz. 29. j a n . 1866. 
0 Union 343. sz. 9. dec. 1866. 

PEST, nov. 20. A pesti oltáregylet nyolczadik évi 
működését adja elő az előttünk fekvő tuclósitványt. 12,138 
rendes tagon kivül több részvevő és jótevő mozdítja elő a 
jámbor egylet kettős föladatát, t. i. a lcgfölségesebb oltári-
szentség folytonos imádását és a szegény templomok fölsze-
relését. A tizenkét hó alatt begyült 6005 f r t 12 krral, meg a 
sz. czél előmozdítására nyert egyéb ajándékokkal 136 tem-
plomot látott el ezidén az egylet. Nm. gróf Cziráky János-
né, szül. Dezasse Luiza grófnőhöz, csillagkeresztes és palota-
hölgyhez, mint az egylet elnökasszonyához intézett, de az 
egylet-igazgatójához küldött okadatolt egyszerű folyamod-
vány, melyben a leginkább szükségelt czikkek megneve-
zendők, és amelyhez a templom leltárán kivül az ordinariatus 
vagy alesperestöl kiállított szegénységi bizonyitvány csato-
landó, az egyszerű ut, melyen a szegény templomok az egy-
lettől segélyt nyerhetnek. Igen kívánatos, hogy pünkösd 
előtt körülbelől félévvel nyújtassanak be . A legszegényebb 
pap is tetemes segélyt nyújthat az egyletnek, ha t. i. ad pe-
tentis intentionem miséket mond és ezekhez az egyletet 
megajándékozza. Ezeket akár szinben akár feketében mond-
hatja és egyenesen az egyletigazgatónak jelentheti be, vagy 
amely egyházmegyében az illető főpásztortól ez érdemben 
körirat küldetik a clerushoz, a ft. ordinariatusnál. Mindkét 



helyen nem tanácsos ugyanazon sz. miséket bejelenteni, 
nehogy zavar támadjon. A segélyezés ezen ártat lan módja 
igen ajánlatos. Ezen egyletet, mely egyházunk szent szelle-
mében hitünk közép és fénypontja iránt a hitet és ajtatossá-
got terjeszti és éleszti s fönállása óta már közel ezer sze-
gény templomon segitett, mindenkinek a legmelegebben 
a jánl juk. 

K A L O C S A , oct. 29. Mit rég oly hévvel óhajtánk, s mi-
nek létesítésén pár év óta annyira fáradozánk : az ma főt. 
Hayn aid Lajos ő nméltósága, kegyes aka ra t a s meghagyása 
folytán, csakugyan létesült. Ma nyeré ugyanis a kalocsai ön-
képző magy. egyh. irodalmi társulat, mely „Sz.-Ágoston-
egylet" nevet visel, ő nméltóságától teljes megerősittetését. 
Miután a föpásztori megerősítő levél egy más irattal, mely 
az egylet alapszabályaiban tett némi módositásokat tar ta l -
mazá, Schuszter Constantin kanonok s papneveidei igazgató 
ur által előttünk még az nap fölolvastatott volt : mindszenthó 
31-én a Szent Lélek segélyül hivása után megkezdé az egy-
let tisztviselői választásával rendszeres működését. S igy, 
midőn ama körülmény, hogy széles hazánkban eddig — ugy 
szólván — egyedül valánk, k ik egy önképző egyletbe ol-
vadva önerőnket — a vallási igazságok fejtegetésével ko-
runk számtalan tévelyei s istentelen tanai ellenében — nem 
edzhetök ; igen, midőn e körülmény a mai dicső tény, egyle-
tünk kegyes megerősítése által, háttérbe szoríttatott, keble-
ink az öröm szent hevétől dagadva nem tagadhat ják meg 
ama érzelmet, mely örömünk tulajdonképeni eszközlöjének, 
érsek-atyánknak hálát rebeg. 0 nméltósága ugyanis az egy-
letet illetőleg benyújtott tervünk s annak létesítését esdeklő 
legalázatosabb kérelmünk után nemcsak különös érdekkel 
látszott viseltetni ügyünk i r á n t : hanem azt tettel is melegen 
pártolá, midőn az egylet megerősítésén kivül még költségei 
fedezésére is jelentékeny összeget utalványozni kegyeskedett . 

Társula tunk, belszervezetét tekintve, más egyh. írod. 
iskolák mintá jára alakult. Vannak rendes és részvényes tag-
jai, s az előbbeniekből kiszemelt tisztviselői : elnöke t. i., fö-
és aljegyzője, könyv- és pénztárnoka. — A bold. Szűz, kinek 
nagyobb tiszteletére alakult egyletünk, s sz. Ágoston, kit is-
kolánk védnökéül tilsztel, támogassák ügyünket , s nyerjék 
ki számunkra Istentől ama kegyelmeket, melyek önzetlen 
működésünk terén a kitűzött czél elérésére oly igen szüksé-
gesek ! A „Religio" kath. folyóirat t. olvasóit pedig a leg-
bensőbb bizalom hangján ké r jük föl, miszerint önképző egyh. 
irod. t á rsu la tunkat mostani zsengéjében tett- és tanácscsal 
pártolni szíveskedjenek. Különösen ez utóbbit illetőleg min-
dennemű s bárhonnan jövő figyelmeztetéseket s ajánlatokat 
a legnagyobb hála s köszönet-nyilvánítással fogadandunk ; 
meg leven ugyanis győződve, hogyT valamint több szem töb-
bet lát : ugy főleg a mi ügyünkben jó i rányt csak is azok 
jelelhetnek ki számunkra, kik e téren erejüket megkísérlek, 
s már dús tapasztalatokat is szerzőnek. — T e . . . Deus pi-

issime . . . . precamur illapsa nobis coelitus largire 
doua Spiritus ! 

A sz.-Ágoston-egylet tagjai. 

P E S T , nov. 23. E lapok olvasói, kik örömmel fogadják 
a lyoni hitterjesztő egyesület évkönyvei után közölt kath. 

missiói tudósításokat, nem fogják é rdekte lennek találni eme 
társulat jelentését a mult 1866-ik évi költségeiről és bevéte-
leiről. A számok képét nyú j t j ák az alamizsnának, mely a vi-
lág minden öt részeiben e szent czélra nyújtatot t , és össze-
hasonlítást tesz lehetővé, mely nem egészen tanulság nél-
küli. Az 1866-ik évben összes bevétel vo l t : 5,145,55 8 fr . és 
84 cent., melyhez az 1865 évi maradékot 426,212 f r . és 81 
c. hozzáadva, az egész összeg tesz : 5,271,771 fr . és 65. c. 

Ezen összegből Európában adott : Francziaország 
3,572,332 fr . 94 c., Némethon 233,405 f r . 62 c., Belgium 
297,343 fr . 13 c., Spanyolország 5640 fr . 97 c., Britannia 
138,238 fr . 70 c., Olaszhon 440,335 fr . 89 c., Levante 25,418 
fr. 94 c., Néniet-alföld 83,315 fr. 50 c., Portugal 39,962 fr-
79 c. Orosz- és Lengyelország 1030 fr . 92 c. Északi-Európa 
tartományai 2270 fr. Asia 6018 fr. 60 c. Afr ika 35,208 fr. 
35. c. Észak-Amerika 187,935 fr. 87 c. Dél-Amerika 27,232 
fr . 99 c. Oceania 3235 f r . 75 c. Ezen összegből adatott mis-
sióikra Európában 1,046,679 fr . 90 c. Ásiában 1,917,832 fr . 
57 c. Af r ikában 452,188 f r . 20 c., Amerikában 1,051,729 f r . 
70 c., Oceaniában 499,638 fr . 80 c. A társulat évkönyveire 
és más nyomtatványokra 232,845 fr. 52 c., administrationa-
lis költségek 40,193 fr. 82 c. Az összes kiadások eszerint 
tesznek : 5,241,108 fr. 51 c. 

Ha a fent kitett összes bevételt megyék szerint rész-
letezzük, Francziaországban az aixi megye adott : 22,532 fr . 
14. c. Ajaccio 11,552 fr. 75 c. Digue 11,286 f r . 10 c. F re jus 
36,532 fr. Gap 11,295 fr. Marseille 64,837 fr. 33. c. Nice 
9376 fr 37 c. Albi 40,154 fr . 30 c. Cahors 22,300 fr. Mende 
29,604 fr . Perpignan 11,300 fr . Rodez 51,748 fr. 15. c. Auch 
44,000 fr. Aine 54,685 fr. 85 c. Bayonne 36,692 fr . Tarbes 
20,000 fr. Avignon 38,020 fr . Montpellier 54,500 fr . Nîmes 
50,401 fr. 68 c. Velence 27,928 fr. 5 c. Viviers 34,571 fr. 60 c. 
Besançon 50,185 fr . 85c Belley 34,637 fr. 75 c. Metz 62,485 fr. 
20 c. Nancy 29,152 f r . 60 c. Saint-Die 31,049 fr . 90 c. Stras-
bourg 113,727 fr. 12 c. Verdun 34,950 ir. Bordeaux 77,994 fr-
35 c. Agen 27,208 fr. Angoulême 12,017 fr . 49 c. Lu S on 37,949 
fr . 60 c. Perigueux, 16,080 f r . 20 c. Poitiers 25,685 fr. 40 c. L a 
Rochelle 25,358 fr . 23 c. Bourges 9839 fr . 10 c. Clermont-
Forraud 57,371 fr . 90 c. Limoges 16,000 fr . Puy 37,500 fr . 
Saint-Flour 30,029 fr. Tulle 15,500 fr. Cambrai 153,903 fr . 
90 c. Arrâs 50,676 fr . 13 c. Anecy 31,335 fr . 65 c. Moutiers 
11,206 fr. 73. c. St. Jean de Maurienne 8,788 f r . 25 c. Lyon 
346,249 fr. 80 c. Autun 44,067 fr . 60 c. Dijon 20,832 fr . 64 
c. Grenoble 60,558 fr. 50 c. Langres 26,106 fr. 50 c. Saint 
Claude 31,240 f r . 60 c. Paris 225,241 fr . 79 c. Blois 12,735 
fr . Chartres 11,129 fr. 75 c. Meaux 82,671 fr . 43. c. Orléans 
8400 fr. Versailles 18,981 fr. 17 c. Rheims 38,400 fr . Amiens 
34,300 fr. Beauvais 11,511 fr . 56 c. Châlons sur Marne 
11,000 fr . Soissons 33,034 fr. 70 c,. Rennes 76,047 fr. 25 c. 
Nantes 98,054 fr. 10 c. Quimper 92,431 fr . 95 c. Saint Bri-
ene 100,109 f r . 94 c. Vannes 40,000 fr . Rouen 54,304 f r . 40 
c. Bayeux 60,500 fr. Coutances 45,010 fr . E v r e u x 13,804 fr. 
60 c. Se'oz 22,627 fr. 50 c. Sens 10,101 f r . Moulins 13,155 
fr . 10 c. Nevers 14,401 fr. Troyes 9773 f r Toulouse 68,150 
f r . Carcassone 23,506 fr. 80 c. Montouban 20,000 fr . 50 c. 
Pamiers 8000 fr . Tours 16/253 fr. Angers 56,341 fr . 69 c. 
Laval 61,000 fr. Mans 28,651 fr. A franczia püspöki megyék-
ből tehát összesen begyült : 3,572,332 fr. 94 c. 



Németországban a püspöki megyék szerinti adakozás 
imigy áll. Cöln 90,967 fr. 87 c. Münster 18,818 fr. 87 c. Pa-
derborn 20,592 fr. 70 c. Trier 27,067 fr. 48 c. Freiburg 
842 fr. 10 c, Bautzen 153J fr. Az apostoli helyettnökség 
Dresdában 1540 fr. Fulda 3108 fr. Limburg 680 fr. Mainz 
478 fr. 80 c. Hildesheim 1550 fr. 50 c. Osnabrück 9500 fr. 
Rottenburg 28676 fr. 25 c. Görtz 215 fr . Brixen 1562 fr. 50 
c. Triest 192 fr. 38 c. Bötzen 5840 fr. 90 c. Breslau 10,485 
fr. Culm 290 fr. 90 c.Worms 7922 fr. 44 c. Bécs 1460. Sebe-
nico 86 fr. 93 c. A némethoni megyékböli összes bevétel te-
szen igy 233,405 fr . 62 c. 

Belgiumban adott : Malines 60,505 fr. 82 c. Brougges 
60,559 fr. Gand 63,163 fr . 40 c. Liège 43,761 fr. Namur 
19,331 fr . 17 c. Tournay 50,022 fr. 74 c. összesen 297,343 
f. 13 c.— A spanyol megyék és Gibraltar : 5640 f. 97 c.—Bri-
tanniában Armagh 326.1 fr. 20 c. Ardach 792 fr. 15 c. Clo-
gher 100 fr . 50 c. Derry 1199 fr. 50 c. Down et Connor 
1122 fr. 60 c. Dramoro 441 fr. Kilmore 1429 fr. 70 c. Meath 
2805 fr 10 c. Raphoë 551 fr. 80 c. Dublin 29944 fr. 80 c. 
Ferns 1978 fr. Kildare et Leighlin 8859 fr. 20 c. Assorie 
4407 fr. 30 c. Cashell 1579 fr. 25 c. Cloyne 7959 fr. 75 c. 
Cork 6609 fr. 45 c. Kerry 1664 fr. 25 c. Killaloë 950 fr. 90 
c. Limerick 13,038 fr. 25 c. Ross 3317 fr. 43 c. Watterford 
5321 fr. Tuan 862 fr. 25 c. Achorny 52 fr. 50 c. Clonfert 
2992 fr. 50 c. Elphin 214 fr. 20 c. Galvay 661 fr. 50 c. Kil-
fenora 304 fr. 50 c. Kilalla 444 fr. 90 c. Westmünster 5678 
fr. 6. c. Southwark 5568 fr. 37 c. Beverley 2111 fr. 50 c. 
Birmingham 4064 fr. 50 c. Cliffond 3273 fr. 5 c. Hexham 
1980 fr. 95 c. Liverpool 8908 fr. Neoport et Meneria 3137 
fr. 73 c. Northampton 262 fr. 30 c. Nothingham 492 fr. 65 
c. Plymonth 1305 fr. 15 c. Salford 2427 fr. 40 c. Shrewsbury 
1062 fr. 20 c. A skótcziai északi kerület 25 fr. 20 c., a keleti 
kerület 3790 fr. 65 c. ; összesen Britannia 138,238 fr. 70 c. 

Olaszországban Bologna 8775 fr. 12 c. Brindisi 25 fr. 
50 c. Bitonto és Ruvo 220 fr. Benevent 137 fr. 36 c. Bisse-
glia 425 fr. Cereto 25 fr. 50 c. Cava 637 fr. 50 c. Chieti et 
Vasto 163 fr. 55 c. Cantonzaro 85 fr. 46 c. Caserta 400 fr. 
Castellamare 280 fr. 60 c. Gerace 89 fr. 25 c. Ischia 495 fr. 
Larinno 595 fr. Lecce 637 fr. 50 c. Mileto 850 fr. Montever-
gine 63 fr. 75 c. Montecasino 110 fr. Marsi 30 fr. 72 c. Mar-
siconuovo 19 fr. 58 c. Nocera 434 fr. Nota 140 fr. 46 c. Oria 
29 fr. 75 c. Cagliari 724 fr. 6 c. Camerino 967 fr. 74 c. Cer-
via 117 fr. 41 c. Cesena 1163 fr. 44 c. Cingoli 114 fr. 78 c. 
Città di Castello 698 fr. 92 c. Città del Pieve 529 fr. 3. c. 
Cività castellana 537 fr. 63 c. Cività Vecchia 258 fr. 6. c. 
Corneto 161 fr . 29 c. Fabriano 537 f. 63 c. Faenza 1061 fr. 
29 c. Fano 222 fr. 58 c. Forentino 1344 fr. 8. c. Fer rara 
2307 fr. 84 c. Foligno 295 fr. 37 c. Forli 606 fr. 45 c. Fos-
sombrone 268 fr. 81 c. Frascati 376 fr. 34 c. Gubio 53 fr. 
76 c. Imola 2474 fr. 15 c. Jessi 499 fr. 99 c. Loretto 123 fr. 
65 c. Macerata 301 fr. 77 c. Matelicca 779 fr. 56 c. Montalto 
151 fr. 50 c. Montefeltre 591 fr. 39 c. Montefiascone 146 fr . 

77. c. Narni 75 fr. 26 c. Nocera 322 fr. 58 c. Norcia 133 fr. 40. c. 
Orte 215 fr. 5 c. Orvieto 516 fr. 12. c. Palestrina 430 fr. 10 
c. Pergola 230 fr. 10. c. Perugia 2365 fr, 59. o. Pesaro 704. 
f. 99 c. Piperno 144 f. 47 c. Pogio Mirtetó 88 f. 64 c. Florencz 
2236 fr. 61 c. Colle 1465 fr. Fiesole 535 fr. 40 c. Pistoja 900 
fr. Proto 1301 fr. 28 c, San Miniato 1400 fr . Sau Sepolchro 
385 fr. Genua 21,238 fr. 36 c. Albenga 6017 fr. 8 c. Bobbio 
410 fr. 6 c. Sarzano 381 fr . Savona 4110 fr. 30. c. Vintimile 
1150 fr. Lucca 6738 fr. 62 c. Messina 1596 fr. Milano 20,235 
fr. 65 c. Bergamo 10,500 fr. Brescia 3525 fr. 59 c. Como 
2756 fr. Crema 116 fr. 80 c. Cremona 1100 fr. Lodi 2900 f r . 
Pavia 330 fr . Modena 428 fr. 62 c. Capri 1311 fr. 60 c. No-
nantola 436 fr . 78 c. Piacenza 4058 fr. 35. c. Monreale 906 
fr. Nápoly 30,670 fr. 79 c- Andrea 174 fr. 25 c. Aversa 229 
fr. 92 c. Aquila 416 fr. Acerno 237 fr. 49, Atri et Pene 187 
fr. Ottranto 127 fr. 50 c. Posuoli 130 fr. Palermo 2203 fr. 50 
c. Pisa 3400 fr. Livorno 1500 fr. Ravenna 645 fr. 16 c. Re-
canati 169 fr. 35 c. Rieti 215 fr. 5 c. Rimini 1617 fr. 30 c. 
Ripatransane 285 fr. 69 c. Sarzina 404 fr . 30 c. Segni 107 
fr. 52 c. Sauseverino 262 fr . 20. c. Sezze 107 fr. 52c.Reggio 
250 Rosanno 17 fr. 85 c. Roma 80,198 fr . 25 c. Aquapen-
dente 161 fr. 26 c. Alatri 408 fr. 76 c. Anagni 107 fr. 52 c. 
Ancona 483 fr. 83 87 c. Ascoli 447 fr. 84. c. A három for-
rásról ezimzett apátság 109 fr. 13 c. Bagnorea 338 fr. 70 
c. Sassari 650 fr. 43 c. Siena 150 f r . 20 c. Arezzo 1121 fr . 
58 c. Chiusi 102 fr. Cortona 387 fr. 63 c. Massa és Popolonia 
1000 fr. Madigliana 576 fr. Montalcino 400 fr. Montepultiano 
240 fr. Pescia 350 fr, Pienza 160 fr. Sovana és Pitiglano 38() 
fr. 40 c. Voltéra 257 fr. 80 c. Sorento 2862 fr. 24 c Salerno 
185 fr. Sessa 259 fr. 94 c. San Severo 119 fr. Spoleto 506 
fr. 29 c. Terracina 107 fr. 62 c. Tivoli 940 fr. 86 c. Todi 
413 f. 97 c. Tolentino 928 f. 33 c. Urbania 430 fr. 10 c. Sy-
racusa 461 fr. 40 c. Catanea 1085 fr. Girgenti 3299 fr. Ce-
falu 244 fr. 20 c. Noto 1156 fr. Mazara 1032 fr. Caltanissetta 
653 fr. 20 c. Caltagirone 217 fr. 20 c. Piazza 460 fr. 20. c. 
Trani és Nazareth 1050 fr. Teromo 315 fr. 15 c. Teano és 
Calvi 280 fr. 50 c. Tropea és Nicoteta 106 fr. 25 c. Tri-
veuto 1415 fr. 37. c. Venosa 59 fr. 70 c. Turin 51,183 fr. 
Acqui 1669 fr. 4. c. Albi 2350 fr. Aosta 5100 fr. Asti 6900 
fr. Coni 2350 fr. Fossano 2080 fr. Ivrea 6000 fr. Mondovi 
5500 fr. Pignerol 1780 fr. Saluca 4050 fr. Susa 1045 fr. 
Udine 4565 fr. 79. c. Verona 1948 fr. 30 c. Vicenza 1909 fr. 
10 c. Adria 1258 fr. 12. c Belluno 2313 fr. 33 c. Ceneda 
877 fr. 50 c. Chioggin 463 fr. 53 c. Concordia 2 fr. 50 c. 
Mantua 720 fr. Padua 2814 fr. 70 c. Parenzo-Pola 252 fr. 
46 c. Trento 5690 fr. 50 c. Treviso 1041 fr. 26 c. Urbino 
154 fr. 62 c. Veletri 619 fr. 35 c. Veroli 537 fr.' 63 c. Viterbo 
661 f r . 82 c. Velencze 5333 fr 53 c. Vercelli 4900 fr. Ales-
saudria 1300 fr. Biella 5500 fr. Casale 2800 fr. Novara 3128 
fr. 58 c. Tortona 7021 fr. 34 c. Vigevano 1543 fr. 60 c. 
Olaszhon eszerint összesen 440,336 fr. és 89 c. 

(Folyt.) 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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II. Félév. 1867. 

TARTALOM : A herczegprimás körlevele, az Oltári-
szentség előtti égő lámpáról. — Egyházi tudósítások. 

A herczegprimás körlevele az Oltári-
szentség előtti égő lámpáról. 

Quamvis Ecclesia catholica ratione actuum in-
ternorum adorationis ac reverentiae, Christo, Dei Fi-
lio, in Eucharistia vere, realiter, et substantialiter 
praesenti debitae nihil constituent, deíinieritque, 
sed cuilibet filiorum suorum liberum relique-
rit suum erga Salvatorem amorem ac obsequium 
omni melioremodo contestari, juxta illud : „quantum 
potes, tantum aude, quia major omni laude, nec lau-
dare sufficis tamen externum huic sacramento 
tribuendum cultum nec singulorum fidelium, nec 
singulorum sacerdotum arbitrio relinquere potuit; 
sed cultum ilium determinare, formam ac modum 
ejus certis normis ac legibus adstringere debuit, ut 
omnem a tanto sacramento profanationem arceret, 
sed simul etiam viam praecluderet abusibus, quos 
invehere facile quirent, „qui aemulationem quidem 
Dei habent, sed non secundum scientiam." ') Dubi-
tari nequit leges de perpetuo lumine coram Eucha-
ristiae sacramento accendendo et, urendo perlatas, 
inter illas referendas esse, quibus Ecclesia externum 
cultum sanctissimo huic sacramento debitum, cir-
cumscribere voluit. De Inmine hoc Rituale Roma-
num, cujus universalis est in Ecclesia catholica au-
ctoritas, sic praecipit: „Lampades coram eo plures, 
vel saltern una, die noctuque colluceat."2) Hoc idem 
his ipsis verbis praecipit Rituale dioecesanum. Cae-
remoniale vero episcoporum de ecclesiis utique ca-
thedralibus et collegiatis disponit: „Lampades ar-
dentes numero impari in ecclesiis adsint tum ad 
cultum, tum ad mysticum scopum. Iiae vero impri-
mis adhibendae sunt ante altare vel locum, ubi as-

J) Rom. 10 2. 
2) Tit. de Ssmo Euch. Sacram. 

servatur ss. sacramentum."3) Nihil disposi tionibus 
his statuitur, nisi quod in Ecclesia ab antiquissimo 
tempore obtinuit; esse enim veterrimam consuetu-
dinem, ut lampas accensa ad Eucharistiae taberna-
culum adstet, docent et comprobant, qui de Ecclesiae 
ritibus scripsere. Jam e canone 3. apostolorum di-
seimus. a fidelibus occasione ss. sacrificii oblatem fu-
isse incensum et oleum ad templi illuminationem, et 
verae luci et Deo gratiarum exhibendam actionem ; 
e s. Paulino autem novimus, quod suo tempore in 
ecclesia s. Felicis Nolae in Campania perpetuo lu-
men arserit coram Eucharistia, ita enimeanit: „Au-
rea nunc niveis ornantur limina velis, — clara coro-
nantur densis altaria lychnis, —lumina ceratis ado-
lentur odora papyris, — nocte dieque micant ; sie nox 
splendore diei — fulget, et ipsa dies coelesti illustris 
honore,— plus micat,innumerislucem geminatalucer-
nis." Quod nocte etiam arserit in ecclesia lampas, 
patet praeterea e facto furis cujusdam, quod idem s. 
Paulinus sic enarrat : „Continuum scyphus est argen 
teus ad usum, — hunc importuno sibi lumine praedo 
micantem — protinus exstinguit, namque id quoque 
noverat idem, — saepe solere mori cum stuppa perarida 
longam — conderet in noctem continuo lumen olivo. 
Ille locum sumens sceleri, qua noverat usu,— exposi-
tam lychnis per noctem ex more parandis— machinu-
las gradibus scalae praebere paratis."4) S. Epipha-
nius narrat :5) quod dum in peregrinatione sua pa-
gum, Arablatha dictum, ingrederetur, observaverit 
in quadam domo lumen, ac ad quaestionem,quisille 
locus esset ? responsum acceperit, esse ecclesiam, 
quodve illam intraverit, ibique ad Deum preces fu-
derit. S. Gregorius M. pro perpetuo lumine in Eccle-
sia s. Pauli Romae perpetuam fecit fundationem. 

„Utile iudicavimus, inquit,6) massam, quae 
ad aquas Salvias nuncupatur, cum omnibus fundia 

3") L. 1. c. VI. n. 2. 
4) Nat. Alex. XI. 
5) Epist. ad Joan. Jerosolym. 
6) L. 2. Regist. epist. 9. 
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luminaribus deputare." Idem s. Grregorius narrat:7) 
quadam die, dum in ecclesia s. Stephani oleum de-
esset, Dei famulus, Constantius Manfronarius, 1am-
pades ecclesiae implevit aqua, atque ex more in me-
dio papyrum posuit, quas allato igne succendit, sic-
que aqua arsit in lampadibus, acsi oleum fuisset." 
Similem históriám de s. Narcisso refert Eusebius.8) 
Fundationespro perpetuo lumine antiquissimistempo-
ribus factas commémorât et recenset Martène.9) Fes-
tis diebus balsamo, aliisque fragrantibus oleis 1am-
pades replebantur, quae iccirco a s. Hieronymo10) lu-
cernaria suave olentia appellantur, qui usum lumi-
num in cultu divino, contra haereticum Vigilantium, 
quem ob perversas assertiones Dormitantium vocat, 
egregie vindicat. S. Grregorius Turonensisaeque me-
minit lampadum et luminis in sacrario,11) et Mar-
tène refert12) visa lectaque a se fuisse antiquissima 
manuscripta, in quibus sacrarii ministrorum, eorum-
que obligationis fit mentio lampadibus coram altari 
appensis de oleo ac lumine perpetuo providendi. Sed 
quis ex ista antiquitate sufficeret omnia recensere 
monumenta, universalem perpetui luminis usum in 
ecclesiis comprobantia, quam ab ipsis plane Nesto-
l'ianis religiose fuisse observatum, demonstrat ean. 
20. concilii ab iisdem a. 900. habiti, ad cujus calcem 
haec legitur dispositio: „Si autem sanguinem duin-
taxat sumat (sacerdos et populus), corpus autem 
propter suam quantitatem consumi nequeat, serve-
tur in diem crastinum super altari, curaque eidem 
adhibeatur, ut lampades coram eo ardeant."13) Sy-
nodi medii aevi per statuta sua lumen perpetuum co-
ram ssmo altaris sacramento urgere minime destite-
runt. „Item et continue lumen seu lampas ardeat 
ante Corpus Christi, qui est candor lucis aeternae," 
praescripsit sydonus Meldensis 1356. Paulus III. 
Papa a. 1539-0confirmavit confraternitatemSS. cor-
poris Christi erectam Romae, et in plurimis dioece-
sibus propagatam, cujus membrorum inter alias ob-
ligationes erat „diligenter ac omni cura et studio 
facere, et procurare, ut Sacramentum hujusmodi tam 
in ecclesia de Minerva, quam singulis aliis parochi-
alibus ecclesiis Urbis ea, qua decet, veneratione, in 
loco honorifico et lionesto, lampadibus accensis die 

L. 1. Dial. 
8) L . 6. Hist. Eccl. cap. 9. 
n) lu Ampliss. collect. 
I0) Ep. 20. ad Rip. 
'•) L. 4 Ilist. 
12) 111 op. cit. 
IS) V. Tom. I. suppl. Conc. col. 1092 

noctuque corservaretur et custodiretur. Et si earum-
dem ecclesiarum redditus ad id non suffi cere nt, ipsi 
confratres illis de necessariis ad huiusmodi opus 
providerent." S. Carolus Mediol. quem ipsius Eccle-
siae eloquio pastoralis sollicitudo gloriosum reddi-
dit, de hoc quoque disciplinae objecto plura in iis, 
quas celebraverat, provincialibus synodis statuit, ac 
mox in prima 1565-0 habita edicit:14) „Ante ipsam 
(sacrosanctam Eucharistiam) semper lampas accensa 
colluceat," et parochum, animarumve curatorem er-
roris convincit,, mulctandumque decernit: „qui lam-
padem Sanctissimae Eucharistiae praelucentem, per-
petuove accensam non adhibuerit."15) S. Sedesapos-
tolica praescriptioni Rituális Romani stricte firmi-
terque semper inhaesit, ac eidem conforniiter omni 
occasione praecepit, ut coram SS. Eucharistia lampas 
continuo ardeat accensa. Patet hoc e pluribus ss. 
Congregationum decretis. Sic s. rituum Congr.18) cen-
suit: „Si Ssmo Dno N. placuerit, ex speciali privi-
legio posse concedi, ut in ecclesia simplici (non ca-
thedrali vel parochiali) possit asservari SS. Eucha-
ristiae Sacramentum de consensu Ordinarii — dum-
modo ecclesia ipsa sit decens, ha bens beneficiatum 
perpetuum, qui ejus curam gerat,et sacramentum pos-
sit custodire, et ibi lampas perpetuo accensa habea-
tur." S. Congregatio episcoporum decrevit:17) ,,San-
ctissimum sacramentum conservandum est in quali-
bet parochiali quantumvis paupere. Quodsi redditus, 
et societas (sanctissimo Corporis Christi) non suffi-
ciat ad expensas olei pro lumine perpetuo, institua-
tur quaestor vel eleemosynarum collector.1' Eadem 
s, Congregatio decidit:18) „Legato de lampade ar-
dente ante ss. Sacramentum satisfaciunt haeredes 
per subministrationem olei, apud Ecclesiae rectorem 
remanennte cura, ut continuo ardeat." Quam distri-
ctim autem s. Sedes apostolica praescriptionem de 
perpetuo lumine observari velit, exinde patet, quod 
ex innumeris ss. Congregationum decretis, ne uni-
cum quidem produci queat, ex quo appareret, quod 
in obligaiione servandi perpetuum lumen coram san-
ctissimo altaris Sacramento aliquando dispens-atum 
fuerit.19) Patet porro e synodo Romana sub praesi-
dio Benedicti XIII. a. 1725. celebrata, ubi tit. XV. 

14) Tit. quae pertinent ad Eucliar. Sacram. 
15) Act. par. VI. 
,6) 23. Mártii 1593. in una Bavar. 
17) 28. Januar. 1603. et 14. Mártii 1614. in una Assis 
,8) 28. April. 1599. 
,9) Cf. annal. Juris Pontif. Ser. 1. 
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haec statuuntur : „Cum invisibilia Dei per visibilia religio-
nis et pietatis signa, quae caerimoniarum nomine censentur, 
intellecta conspiciantur, pastoralis nostri muneris curam ad 
hoc intendimus, et ab omnibus ita fieri voiumus et manda-
mus, ut in sacrameutorum videlicet administratione, in mis-
sis et divinis officiis celebrandis, aliisque ecclesiasticis functi-
onibus obeundis, non pro lubitu inventi, et irrationabiliter in-
ducti, sed recepti et approbati Ecclesiae catholicae ritus, qui 
in minimis etiam sine peccato negligi, omitti, vel mutari haud 
possunt, peculiari studio ac diligentia serventur. Quamobrem 
episcopis districte praecipimus, ut contraria omnia, quae in 
ecclesiis seu saecularibus seu regularibus contra praescri-
ptum Pontificalis Romani, et caeremonialis episcoporum, vel 
rubricas missalis, breviarii, et rituális irrepsisse compererint, 
detestabiles tamquam abusus, et corruptelas prohibeant, et 
omnino studeant removere ; quavis non obstante interposita 
appellatione, vel immemorabili allegata consuetudine ; cum 
non quid sit, sed quod fieri debet? sit attendendum. Causam 
vero, ob quam augustissimum Sacramentum perpetuo etiam 
lumine colendum sit, bene expressit synodus Tusculana 1763 
celebrata :20) „Cum, inquit, Unigenitus Dei Filius Jesus 
Christus sit candor lucis aeternae, et lucem in coelis inhabi-
tet inaccessibilem, recta ratio postulat, ut illi, dum deposita 
majestate factus est inter nos vere Deus absconditus, et Eu-
charistica obvolutus caligine nobiscum in terris habitat, nos-
tra haecce terrena lurnina famulentur, Quamobrem parocho-
rum cura sit, ut die noctuque ante tabernaculum una saltern 
lampas colluceat, quae numquam exstinguatur, in perenne vi-
delicet amoris signum, quo Reparatorem nostrum infinito nos 
amore prosequentem redamamus." De obligatione itaque per-
petuum lumen coram sanctissimo Eucharistiae Sacramento 
aleudi dubitari nequit, quam sub gravi urgere, testis est s. 
Alphonsus de Liguorio cum aliis doctissimis, praestantissi-
misque viris, et cui proinde a nulla synodo particular]', eo mi-
nus dioecesana derogari potest, in qua quippe summi ponti-
fices, vel ss. Romanae Congregationes nullo umquam pacto 
dispensaverunt. Statutum itaque synodi dioecesanae Strigo-
niensis nonum, in quantum illud hoc objectum respicit, ex-
bicc corrigatur, est necesse. Ubi ecclesiae peculium ad per-
stringendas erogationes non sufficit, ibi s. Congregationes 
erectionem confraternitatis disponunt, cujus sit ecclesiae de 
oleo providere ; ubi vero nec hac via scopus obtineri potest, 
ibi urgendi provocandique sunt parochiani, ut bis indigentiis 
ultro subveniant, a Deo larga praemia eapropter relaturi. 
Quod fidelis populus per curatum suam rite de hoc discipli-
nae capite instructus, suas in praestantissimum hunc scopum 
symbolas libenter ac larga manu conférât, quotidiana docet 
experientia. Mihi certe notae sunt parochiae, ubi oleum omne, 
quod pro perpetuo lumine requiritur, ab ipsis fidelibus cunt 
sancta quadam aemulatione suppeditatur, qui pie premere 
cupiunt vestigia mulieris illius, quae alabastrum unguenti 
pretiosi effudit super caput in domo Simonis leprosi recum-
bentis divini Salvatoris, cujus mulieris pietatem laudavit, ac 
ubique terrarum ac locorum celebrandam fore edixit Domi-
nus.21) „Opus, inquit, bonum operata est in me. Amen dico 

20) Cap. XI. de Sacr. Euch, ar t II. §. 13. 
Matth. 7. 10. 13. 

vobis, ubicumque praedicatum fuerit hoc evangelium in toto 
mundo, dicetur, et quod haec fecit, in memóriám ejus." Au-
dite, quid Marchantius, quo nullus melius hoc pertractavit 
argumentum, effatus fuerit : „Itaque benedicti sint in aeter-
num a Deo Patre, et ab ejus Filio Jesu Christo, qui zelo pie-
tatis impulsi, suam opem, obseque ad mystici hujus luminis 
jugem accensionem libenter conferunt. Benedicti igitur sint 
lilii Dei, qui juxta vires suas, Patri aeterno coopérantes, pa-
rant filio ejus lucernám materialem, lucernám jugiter arden-
tem, in symbolum et agnitionem splendoris et sanctificatio-
nis super ipsum efflorescentis. et in nos derivantis. Sic con-
fusionem ingerunt inimicis Christi, dum non solum intimo 
animi affectu, sed etiam externo splendore, ei cultum supre-
mum exhibent. Si in tabernaculo antiquo ubi manna, hujus 
Sacramenti figura continebatur, in signum honoris alebatur 
lux continua, quanto magis sacro veritatis et divinitatis do-
miciiio hie honor debetur. Christiani torpidi et tebidi aperite 
oculos, accedite et illuminamini, et mihi crédité : hic honor 
impensus Sacramento signum est benevolentiae divinae et 
praedestinationis aeternae, nec ambigite, quia multa sit com-
pensaturus Deus benedictione, si quod a vobis libellus iste 
exposcit, valeat impetrare. Meminisse vos decet, quod in die 
tenebrarum vos deducet, vos proteget, vos salva luce collu-
strabit, si eius fueritis luminis amatores, lampadisque accensae 
devoti aemulatores. Sic tandem efficiet, ut princeps tenebra-
rum maligno suggestionis suae fiatu lampadem vestram non 
exstinguere, aut jus ullum in vos habere valeat. Et ita cum 
virginibus, aut servis evangelicis lumbos praecingontes, et 
lucernám fulgidam tenentes poteritis ad coenam nuptiarum 
Agni introire in domum aeternam. Hoc toto auimo vobis 
exopto ; hoc vovet hic labor meus, et calami mei compen-
diosa haec exaratio. Ita vivite felices, lucis semper filii, vivet 
Jesus in vobis, vita et lux spiritus nostri in hac vita mortali 
per gratiam, in altera aeterna per gloriam." 

Quod jam attinet ad quaestionem de qualitate olei co-
ram ssnio altaris Sacramento accendendi respondeo : in regula 
oleum ex olivis expressum in lampade luminis perpetui a r -
dere debet, ob mysticas significationes. Sed quia oleum hu-
jusmodi procuratu saepe difficile est, magnasque requirit ex-
pensas, recenter edito s. Congregationis rituum decreto epis-
copis facultas concessa est indulgendi, ut pro lumine perpe-
tuo adhiberi possit etiam oleum ex aliis vegetabilibus mate-
riis confectum,immo petroleum quoque cujus posteriori— sive 
petrolei — usum quidem absolute prohibere nolo, sed ut ad-
hibeatur, suadere haud possum ; multis enim cum periculis 
usum dicti olei con junctum esse, experientia testatur. Si quis 
illud adhibere velit, maxima cautela utatur, oportet. Praeci-
tatum autem decretum sic sonat : 

Deeretum S. R. C. plurium dioecesium. 
Nonnulli Rmi Galliarum antistites, serio perpendentes 

in multis suarum dioecesium ecclesiis difficile admodum, et 
nontiisi magnis sumptibus comparari posse oleum olivarum 
ad nutriendam diu noctuque saltem unam lampadem ante 
sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, ab apostolica Sede 
declarari petierunt, utrum in casu, attentis difficultatibus, et 
ecclesiarum paupertate, oleo olivarum substitui possint alia 
olea, quae ex vegetabilibus habentur, ipso non secluso petro-
leo. Sacra porro rituum Congregatio, etsi semper sollicita, ut 

44* 
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etiam in hae parte, quod usque ab Ecclesiae primordiis circa 
usum olei ex olivis inductum est, ob mysticas significationes 
retineatur ; attamen silentio praeterire minime censuit, rati-
ones ab iisdem episcopis prolatas; ac proinde exquisito 
prius voto alterius ex apostolicarum caeremoniarum magi-
stris, subsriptus Cardinalis Praefectus ejusdem sacrae Congre-
gationis rem omnem proposuit in ordinariis comitiis ad Va-
ticanum hodierna die habitis ; Emi autem et Rmi patres sa-
cris tuendis ritibus praepositi, omnibus accurate perpensis ac 
diligentissime examinatis, rescribendum censuerunt; „Gene-
ratim utendum esse oleo olivarum ; ubi vero haberi nequeat, 
remittendum prudentiae episcoporum, ut lampades nutri-
antur ex aliis oleis, quantum fieri possit, vegetabilibus." De 
9. Julii 1864. 

Facta postmodum de praemissis Ssmo Domino Nostro 
Pio Papae IX. per infrascriptum secretarium fideli relatione, 
Sanctitas Sua sententiam sacrae Congregationis ratam ha-
buit et confirmavit. Die 14. iisdem mense et anno, 

C. episcopus Portuensis et s. Rufinae Card. Patrizi S. 
R. C. Praef. 

D. Bartolini S. R. C. secretarius. 
Strigonii, die 24. augusti, 1867. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 27. Lehet, hogy némelyeknek unalmas 

leend a hivatalos okmányok és nyilatkozatok olvasása, ré-
szint mert mult időkből valók, részint mert talán ismervék, 
részint mert az elmék az ujságlapokban mindig csak ujat 
keresnek, várnak, szeretnek. De a jelent nem ismerhetjük, 
meg nem Ítélhetjük, hacsak a főszemélyeknek, kik az ese-
mények szerzői valának, útjait nem vizsgáljuk, szavaikat, 
felvállalt kötelezettségeiket mai viseletökkel párvonalba 
nem teszszük. 

Hogy az európai fejedelmek voltak 1849-ben felhiva a 
szentszék világi fejedelemségének visszaállítására és nem 
csupán Francziaország ; hogy tehát Francziaország, mely a 
többi fejedelmekkel együtt vállvetve segítette volna a pápai 
világi fejedelemséget visszaállítani, miután — mikint Lansdo-
wne minister Brougham és Aberdeen lordok interpellatiójára 
felelvén, 1849. julius 21-én mondá : „minden országnak van-
nak kath. alattvalói ; tehát minden ország köteles felvigyáz-
ni, hogy a pápa az ő szellemi hatalmát minden világi hata-
lom befolyásától függetlenül gyakorolhassa;" miután az 
utólsó porosz trón beszéd is nov. 15-éről igy szól: „kormá-
nyom törekedni fog, hogy megvédje azon jogokat, melyek-
nek védelmét kath. alattvalóim méltán követelik tőle, hogy 
az ő egyházuk feje méltóságban s függetlenségben legyen ;" 
mikor tehát Napoléon a többi fejedelmekkel együttesen 
védte volna a pápai trónt, ö maga egyedül akarta védeni, s 
mikor a pápai trónt vissza is állitotta, ezt Európának közös 
megbízásából, megnyugvásából tette, s igy bár a kath. világ 
hálával tartozik is a franczia nemzetnek e cselekvényért, 
maga Francziaország inkább hálával tartozik, hogy Europa 
őt e magas tiszttel megbízta, benne az egyház elsőszülöttjé-
nek kiváltságát elismerte és megtisztelte, következésképen, 
hogy III. Napoléon császár nem hagyhatta oda Romát, mi-
kor neki tetszett, hanem mikor megvédte azt, amit meg kel-

lett védenie, addig levén köteles a védői tisztben maradni, 
mig csak a veszély tart; hogy pedig a veszély ma is megvan, 
maga III. Napoléon sem tagadja, sőt említi. Ezt annál in-
kább kell kiemelni, mert később az ügy természetét is meg 
akarták rontani, a romai kérdést franczia-olasz kérdésnek 
nyilatkoztatván, melyhez Európának semmi köze. 

Igy szólt a szentatya 1849. april 20-án Gaötában tar-
tott „Quibus quantisque' ' allocutioban : „Hie autem palam 
publiceque profitemur, nulla nos dominandi cupiditate, nullo 
temporalis principatus desiderio haec loqui, quandoquidem 
nostra indoles et ingenium a quavis dominatione profecto 
alienum est. Verumtamen officii nostri ratio postulat, ut in 
civili apostolicae Sedis principatu tuendo jura, possessiones-
que sanctae Romanae Ecclesiae, atque ejusdem sedis liber-
tatem, q u a e c u m t o t i u s E c c l e s i a e l i b e r t a t e e t 
u t i l i t a t e e s t c o n j u n c t a , totis viribus defendamus. 
Et quidem homines vel ignorant, vel ignorare simulant sin-
gulari prorsus divinae providentiae consilio factum esse, ut 
Romano imperio in plura régna, variasque ditiones diviso, 
Romanus pontifex, cui a Christo Domino totius Ecclesiae 
regimen et cura fuit commissa, civilem principatum liac sane 
de causa haberet, ut ad ipsam Ecclesiam regendam, ejusque 
unitatem tuendam plena illa potiretur libertate, quae ad su-
premi apostoliéi ministerii munus obeundum requiritur. — 
In magno igitur et incredibili dolore, quo ob tantas tum 
Ecclesiae, tum pontificiae nostrae ditionis populorum calami-
tates intime excruciabamur, probe noscentes officii nostri ra-
tionem omnino postulare, ut ad calamitates ipsas amovendas 
ac propulsandas omnia conemur, jam inde a die 4. decem-
bris proximi superioris anni omnium p r i n e i p u m e t n a t i-
o n u m o p e m , a u x i l i u m q u e i m p l o r a r e e t ex -
p o s c e r e h a u d o m i s i m u s . Ac nobis temporäre non 
possumus, quin vobiscum, venerabiles fratres, nunc com-
municemus singularem illam consolationem, qua affecti fui-
mus, cum i i d e m p r i n c i p e s e t p o p u l i , e t i a m i 11 i 
q u i c a t h o l i c a e u n i t a t i s v i n c u l o n o b i s m i n i i n e 
s u n t c o n j u n c t i, p r o p e n s i s s i m a m e o r u m e r g a 
n o s v o l u n t a t e m l u c u l e n t i s s a n e m o d i s t e s t a r i 
a c d e c i a r a r e s t u d u e r i n t . — Postquam vero omnium 
prineipum opem imploravimus, ab Austria quae pontificiae 
nostrae ditioni ad septemtrionem finitima est, auxilium eo 
sane libentius efflagitavimus, quod ipsa non solum temporali 
apostolicae Sedis dominio tuendo egregiam suam semper 
operám navaverit, verum etiam quod nunc ea profecto spes 
afFulgeat fore, ut ab illo imperio juxta ardentissima nostra 
desideria, justissimasque nostras postulationes notissima quae-
dam eliminentur prineipia, ab apostolica Sede perpetuo im-
probata, ac propterea inibi Ecclesia in suam restituatur li-
bertatem, cum maximo illorum fidelium bono atque utilitate.1) 
— Idem auxilium a gallica natione expostulavimus, quam 
singulari paterni animi nostri benevolentia et affectu prose-
quimur, cum illius nationis clerus populusque tidelis omnibus 
quibusque filialis devotionis et observantiae significationibus 
nostras calamitates et angustias lenire ac solari studuerit. — 
Hispániáé quoque opem invoeavimus, quae nostris angustiis 
vehementer anxia atque sollicita alias catliolicas nationes 

' ) A concordatum ügye már a mult század végén kezdődött, 1847-
ben erősen tárgyaltatot t ; erre czéloz a szentatya. 
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primum excitavit, ut filiali foedere quodam inter se inito 
communem fidelium patrem ac supremum pastorem in pro-
priam sedem reducere contenderent. — Hanc denique opem 
ab utriusque Siciliae regno efflagitavimus, in quo hospitamur 
apud illius regem, qui in veram solidamque suorum populo-
rum felicitatem promovendam totis viribus incumbit, tanta 
religione ac pietate refulget, ut suis ipsis populis exemplo esse 
possit." 

Visszajővén Porticiböl a szentatya Romába, néhány 
napra utána, 1850. május 20-án consistoriumot tartott, hol 
„Si semper antea" allocutioban az európai fejedelmeknek 
köszönetet és dicséretet szavazott. „Gratissimi nostri animi 
sensus et nostrarum laudum praeconium merito sibi vindicat 
carissimus in Christo filius noster Ferdinandus II. utriusque 
Siciliae rex illustris. Cum autem a l i a e q u o q u e n a t i o -
n e s a d c i v i l e m a p o s t o l i c a e h u j u s S e d i s p r i n -
c i p a t u m t u t a n d u m a c c u r r e r u n t, idem princeps 
suas ipse copias ducere voluit.2) — Magno cum honore et 
perenni grati animi nostri testimonio nominanda a nobis est 
clarissima Gallorum natio militari gloria et in banc aposto-
licam Sedem obsequio, atque aliis tot sane nominibus illu-
stris, cujus propensissimam in nos voluntatem et bénéficia 
experti sumus. Siquidem illa natio, ejusque reipublicae incly-
tus praeses afflictis nostris et pontificiae ditionis rebus oc-
currens, nullisque sumtibus parccns strenuos suos duces mi-
litesque mittendos decrevit, qui multis gravibusque perfuncti 
laboribus banc potissimum urbem, misere divexatam atque 
prostratam, ab infelici, qua premebatur, conditione libera-
runt, vindicarunt, ac nos in urbem reducere tantopere glori-
ati sunt. Qua quidem laude et grati animi nostri significa-
tione conjunctum quoque omnino volumus carissimum in 
Christo filium nostrum Franciscum Josephum Austriae im-
peratorem, Hungáriáé regem apostolicum et Bohemiae regem 
illustrem, qui p r o a v i t a s u a p i e t a t e , e t i n h a n c 
P e t r i c a t h e d r a m o b s e r v a ri t i a validissimam suam 
opem et operám in civilem hujus apostolicae Sedis principa-
tum tuendum omni alacritate et studio conferens, pontificias 
praesertim Aemiliae, Piceni et Umbriae provincias victrici-
bus suis copiis ab injusta et tristi dominatione eripuit, eas-
que legitimo nostro et ejusdem Sedis regimini restituit. Gra-
tissima quoque recordatione praecipuam rationem habere de-
bemus erga nos meritorum carissimae in Christo filiae nostrae 
Mariae Elisabeth Hispaniarum reginae catholicae ejusque 
gubernii ; nam, veluti optime scitis, ubi nostras accepit cala-
mitates, nihil antiquius habuit, quam singulari cura catholi-
cas gentes ad communis omnium fidelium patris causam pro-
pugnandam statim excitare, ac valentes suas deinde mittere 
copias ad Romanae Ecclesiae possessiones tuendas. — Atque 
hic, venerabiles fratres, nullo modo taciti praeterire possu-
mus aliorum praeclarissimorum principum, illorum etiam, 
qui huic Petri cathedrae minime consociantur, propensissi-
mam erga nos voluntatem, qui, licet suas copias haud mise-
rint, tamen eorum operam in temporalibus nostris et Roma-
nae Ecclesiae juribus, ditionibusque tuendis impendere stu-

2) Az utólsó garibaldianus betörés alatt, az örökre jeles és nemes-
lelkii királynak egyik fia, Caserta gróf, mint tiizérparancsnök liar-
czolt a szentszék védelmére, s a mentanai csatában bátorsága, hadi 
ügyossége által kitűnt, a fővezér jelentésében meg is említtetett. 

duerunt. Quocirca iis quoque omnibus débitas meritasque 
habemus et agimus gratias, atque ipsis nos summopere gratos 
esse profitemur. — Debitae autem laudis et honoris testimo-
nium omnibus eorumdem principum et nationum apud nos 
et hanc s. Sedem oratoribus atque administris deferimus, qui 
pro suorum principum et nationum erga nos voluntate, studiis 
personam nostram ante discessum tutati sunt, ac nos tum in 
exsilio, tum in reditu semper sunt comitati."3) 

Falloux, minister 1849-ben, a törvényhozó-testületnél 
igazolta a romai hadjáratot, melyet Favre Gyula a többi de-
mocratákkal együtt megtámadott, s avval igazolta, hogy a 
szentszék ügye európai kérdés.s hogy az egyetemes béke tekin-
tetéből harczolnak a franczia seregek Mazzini és Garibaldi 
ellen. „Romába mentünk, igy szólt, mert oda szabadulást akar-
tunk vinni ; Romába mentünk, mert tudtuk, hogy ezen felsza-
badítás munkáját tőlünk várják,shogy kötelességünk azt meg-
tenni." Bizonyítja továbbá, hogy a franczia sereg Romában 
nem a romai nép, hanem az európai cosmopolita forradalmi 
csőcselék ellen harczol, s ezt Corcelles és Lesseps követek 
irományaiból kimutatja. „Minden fogoly, igy irt Lesseps, 
mely kezünkbe került, lombardi, genuai volt. Nekünk nincs 
mással itt dolgunk, semmint minden forradalmak romjaival, 
melyek ide menekültek, Romát, a forradalom utólsó erődjé-
nek tartván. Felszabadítottuk a tömlöczökre vetetteket is, 
ezek romaiak voltak, kik Garibaldi parancsára nem akartak 
torlaszokat csinálni." „Mi vissza akar juk adni Romának 
azon szerepet, igy folytatta Falloux, melyet annyi századok 
óta vitt, visszaadni a nevet, melyet oly büszkén, oly dicsőén 
visel, hogy örök-város. Paris a tudományok városa, de nem 
örök-város ; London a kereskedelem városa, de nem örök-
város. Minek teszitek ti lehetetlenné neki e czimet ? Roma 
a ker. köztársaság városa, hol minden keresztény második 
hazájában van. Roma nem lehet egy-két köztársaságinak 
városa, Romának kell, hogy a ker. világ fővárosa legyen."4) 

Közös megegyezéssel, közös vállalattal határoztatott 
el tehát az európai hatalmak által, hogy Romát a cosmopolita 
forradalom igájától felszabadítsák, s a pápáknak és a kath. 
világnak mint természetes és történelmi fővárost átadják. 
Ez ügyet, mint közös európai ügyet tekintették, — nem mint 
olasz, nem mint franczia, de mint európai ügyet, melyhez 
mindenkinek van beleszólási joga, mindenkinek van köte-
lessége. Lansdowne lord és minister nyilatkozata erről ta-
núskodik. Ott voltak a kath. nagyhatalmak seregei, a nápo-
lyi király Romának tartott, a spanyol seregek Porto-d'-An-
zionál partra szállottak, az osztrák seregek Bolognát, Ra-
vennát, Anconát elfoglalták, a francziák, miután egy ideig 
Cività-vecchia körül táboroztak, látván a hatalmasságok ko-
moly szándékát, Roma alá siettek, s a spanyol seregek ellen 
a dicsőséget magoknak követelték, hogy Romát ők fogják be-
venni. Igy értette a franczia kormány is, midőn 1849. april 
17-éről az európai kormányoknak tudtára adta, hogy a szent-
atya fejedelemségének visszaállítására hadsereget küldött. 
A franczia köztársasági kormány oda vezette biztatásaival a 
dolgokat, hogy mindent neki engedjenek át. Austria maradt 
Bolognában, Anconában, de a nápolyi király és a spanyol 
seregek visszahúzódtak, a felszabaditási dicsőséget az elsőszü-

3) Acta Pii IX. P. M. p. 2 9 - 7 3 . ed. Kom. 1865. 
4) Itinéraire de Turin à Rome, par Falloux, ed. Paris. 1865. 
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lőttnek engedték át. Hogy ezen első-szülött, mindjárt Ney 
Edgardhoz irt levelében engedelmes fiu helyett, urat akart 
játszani Romában, s a szentatyának uj kormányzati rend-
szert előirni, ez csak első merény volt az elsőszülött részéről. 
Az előbbiekből tehát azt a következtetést lehetne lehozni, 
hogy III . Napoléon, midőn a szentatya engedelme nélkül se-
regeit visszavonta, midőn a szentatya és Europa tudta, és 
beleegyezése nélkül a forradalmi egységes Italiával 1864. 
sept. 15-én szerződést kötött, azt állítván a szentszék álla-
mainak őréül, aki ellen épen ezen államokat védeni kellene, 
a szentatyát odahagyta, a kath. világot megcsalta, az európai 
hatalmasságokat csúnyán kijátszotta, a szentszéket, mint 
hütelen őr, a legnagyobb veszélyben, védtelenül hagyva, ez 
által Francziaországot megsértette, nemzetének hivatását, 
dicsőségét a forradalom büdös tüzén felégette, — de ezen 
következtetést mi nem teszszük, sőt ellene tiltakozzunk, ami 
személyünket illeti, mert az Unità cattolica szerkesztője, 
midőn ezeket irta, III . Napoléon által perbe fogatván, egy 
hónapi fogságra, s 500 lira pénzbirságra Ítéltetett; ezt a di-
csőséget pedig mi nem keressük, nem is akar juk megér-
demelni. D e h o g y olvasóink közöl sokan, vagy épen mind-
nyájan épen a fölebb emiitett lehozásokat ne tegyék, azt 
meg nem akadályozhatjuk ; fogják-e tenni ? ezt sem jósolni, 
sem őket erre buzdítani nem akarjuk. 

Es maga a francziák császárja sem tekintette máské-
pen a franczia hadsereg jelenlétét Romában, mintsem hogy 
ő ottan Europa nevében van. Azért mitsem ismételt inkább, 
mint azt, hogy ö a szentszéket elégségesen megvédi, hogy a 
kath. hatalmasságok ne gondoskodjanak erről, mert a szent-
székről aggódni annyi volna, mint Francziaországot megsér-
teni, mintha nem birná, vagy pedig nem akarná teljesiteni 
azt, amit magára vállalt, mintha megcsalni akarná Európát 
és a kath világot. E czélja volt azon nyilatkozatok ismétlé-
seinek, miket I I I Napoléon tett, vagy hivatalnokai által té-
tetett, melyeknek értelme mindig ez volt : ,én megvédem a 
pápát. ' Hogy azután ezen ünnepélyes hitegetéseknek, ezen 
buzgó védelmi öndicséreteknek végtére mégis az volt ered-
ménye, hogy a szentatya Európától elzáratott, egyedül III. 
Napoléon kegyeire hagyatott,aki által isméta forradalmi Italia 
őrzésére bizatott, — ez III . Napoléon ünnepélyes esküvései 
daczára az eseményeknek tudandó be. 

Napoléon, midőn még csak az elnöki méltóságot ke-
reste, igy irt a párisi nunciushoz : „Az egyház magasztos fe-
jének fejedelemsége egészen össze van csatolva a catholicis-
mus dicsőségével, Italia szabadságával, s függetlenségével."5) 
S e nyilatkozat adta Napoléonnak a köztársasági elnöksé-
get. Seregei Roma alatt levén, elnöki izenetében 1849. jun. 
7-én a kamarához, irta : „Egyszer Romába érvén, biztosítani 
fogjuk a pápai államok épségét."0) Walewski, a franczia 
császár meghatalmazottja, s a párisi congressuson elnök, igy 
nyilatkozott a császár nevében az európai hatalmasságok 
meghatalmazottjai előtt, mikint a jegyzőkönyv 22-ik száma 
bizonyítja, mely igy szól: „Walewski előadja, hogy Franczia-
országnak kettős indoka vau a szentszéket védeni, mint 
k a t h o l i k u s és mint e u r ó p a i hatalmasságnak. Az egy-

'•) Annuaire eath. T . 2. p. 103. ed. Par i s , 1863. 
„Une fois à Rome, nous garant issons l ' intégrité du territoire." 

ház elsőszülöttjének czime, melylyel Francziaország feje-
delme dicsekszik, k ö t e l e s s é g e t ró a császárra, hogy 
védje a szentatyát ; a pápai államok nyugalma közelebbről 
érinti Európában a közrendet, semmint hogy Francziaország 
minden kitelhető erejével ne sietne ott a nyugalmat és ren-
det föntartani. Francziaország kész azonban seregeit haza-
hívni Romából, mihelyt azt a szentatya kormányának ve-
szélyeztetése nélkül megteheti, amit a császár szivén 
visel."1) 

Patrizi bibornok 1856. jun. 9-énPárisba érkezett, hogy 
a szentatyát a született koronaherczeg keresztségénél, mint 
keresztatya képviselje, jun. 13-án a császár által fogadtatott, 
e szavakkal : „Háladatos vagyok azért, hogy a szentatya 
fiamnak, kit az isteni gondviselés adott, keresztatyja lett. E 
kegyelmet tőle kérvén,különösen akartam ez által az egek ál-
dását fiamra és Francziaországra kinyerni. Tudom, hogy e 
kivánt áldást csak ugy é r d e m e l h e t e m ki, ha a szent-
atya iránt a legnagyobb tiszteletet tanusitandom, mert ő 
Jézus Krisztusnak helytartója e földön."9) 

Groyon 1859. jan. 1-én tisztelegvén a szentatyánál, 
mondá : „szentatya! fejedelem ön államainak határai között, 
mint bármelyik fejedelem; ezen fejedelmi trónnak védelmére 
vagyunk mi itten."9) 

„Napoléon III . et l'Italie" röpirat, mely az olasz hábo-
rút megelőzte, s a császár meghagyásából Íratott, a pápát, 
meghagyván államait, az olasz államszövetség fejévé lenni 
javasolta. „A pápa elnöksége az ő pápai méltóságából folyik. 
Romában a pápa a mi seregeink tiszteletteljes fedezete alatt 
van ; ha onnan ma kivonulnánk, helyünkbe Austria vagy a 
forradalom lépne be."10) 

1859. febr. 7-én megnyitván a törvényhozási idősza-
kot, Italiára nézve mondá: „én rendithetlen maradok a jog-
ban, az igazságban, a nemzeti becsület védelmében."11) 

Kiütvén a háború 1859. april 29-én, III. Napoléon ma-
jus 3-án kiadott kiáltványában Europához igy szól a szent-
székről : „Nem azért lépünk az olasz földre, hogy zavart 
csináljunk, vagy hogy a szentatya hatalmát, mely általunk 
visszaállíttatott, meggyengitsük, hanem hogy öt az idegen 
(austriai) nyomás alól felszabadítsuk." (Austriától elzárjuk.)12) 

Másnap, Rouland, oktatás- és vallásügyi minister igy 
csillapította a püspökök aggodalmait : „Fel kell világosítani 
a papságot az elkerülhetetlenné vált háború kimeneteléről. 
A császár gondolt ezekre az Isten előtt, s az ö bölcsesége, 
erélye, ismert becsületessége nem fogja elhanyagolni a reli-
gio és a haza érdekeit. Azon fejedelem, ki saját vallásossá-
gáról annyi tanúságot adott, s aki a szentatyát a rosz na-
pokban Vaticanba visszavezette, legerősebb támasza a kath. 
egységnek, s ő akarja , hogy a szentatya m i n d e n v i l á g i 
f e j e d e l m i j o g a i b a n s é r t h e t l e n m a r a d j o n . " 1 3 ) 

Jun. 8-án 1859, a magentai csata után kiadott kiált-
ványában az olaszokhoz : „En nem jöttem ide, hogy a feje-

7) Annuaire cath. T. 1. p. 257. ed. Paris. 1861. 
8) Annuaire T. 1. p. 313. 
'•') Annuaire T. 1. p. 476. 
>°) Annuairo T. 1. p. 481. 
») Annuaire T. 1. P. 486. 
,a) Annuaire T. I. p. 510. 
13) Annuaire T. I. p. 511. 
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delmekct trónjaiktól megfoszszam;" s midőn mégis e kiált-
vány után Bolognában s Perugiában jun. 11—14-én forra-
dalom ütött ki, ,Ami de la Religion' lap ezen lázadást a csá-
szár kiáltványának tudta volna be, a nevezett lap következő 
hivatalos közlést kapott : „A császár csak az olaszok hazafi-
ságára hivatkozott, s különben ünnepélyesen elismerte a 
szentszék államainak neutralitását e háborúban. Elég ezt 
megemlíteni, hogy a közönség megítélhesse, mily bűnösök a 
hasonló czélzások, mintha Francziaország a szentszék poli-
tikai tekintélyét akarná megrendíteni, amelyet 10 év előtt 
visszaállított, s amelyet mai napig is fegyvereivel tisztelet-
teljesen fön t a r t . " n ) 

Biztatás volt tehát bőségben, hogy Francziaország 
Romában az európai rendet védi s védeni fogja, hogy mint 
elsőszülött védeni köteles, hogy a szentatya világi fejedelem-
ségének minden jogai épségben föntartatnak, s erről kétel-
kedni bűnös cselekmény ; ugyanezen hitegetések következ-
tében mondá a szentatya 1859. j un . 20-án tartott ,,Qui nu-
per" allocutioban : ,,A clementissimo misericordiarum patre 
humiliter, enixeque exposcere non desistimus, ut omnipotenti 
sua virtute efficiat. quo et ipsos filios resipiscentes, atque ad 
officium reductos iterum paterno siuu cum gaudio excipere, 
et omni perturbatione sublata, ordinem, tranquillitatemque 
in tota pontificia nostra ditione restilutam videre possimus. 
Hac autem in Deo fiducia suffulti ea quoque spe sustentamur 
fore, ut Europae principes, uti antea, ita hoc etiam tempore 
suam omnem operám, in temporali nostro, sanctaeque hujus 
Sedis principatu tuendo et integre servando, consociatis stu-
diis consiliisque impendant, cum eorum cujusquevel maxime 
intersit, Romanum pontificem plenissima frui libertate, quo 
catholicorum conscientiae, in eorumdem principum ditionibus 
commorantium tranquillitati rite consultum sit. Quae quidem 
spes augetur, propterea, quod gallicae copiae in Italia de-
gentes juxta ea, quae carissimus in Christo filius noster G a 1-
l o r u m i m p e r á t o r d e c 1 a r a v i t , n o n m o d o n i h i l 
c o n t r a t e m p o r a l e m n o s t r a m e t h u j u s s. S e d i s 
d o m i n a t i o n e m a g e n t , i m m o v e r o e a m d e m t u e -
b u n t u r a t q u e s e r v a b u n t."15) 

Még csak a bajok kezdetén vagyunk, már is annyi a 
biztatás, s a felvállalt kötelezettség okmányai, hogy ezeknek 
sorát megszakitva, jövőre hagyni kénytelenittetünk. (Folyt.) 

PEST, nov. 23. (Vége.) A levantei megyékből adtak 
Antivari 50 fr., Herczegovina 104 fr., Konstantinápoly 2298 
fr. — Ugyanott az örmények 423 fr., A monestiri missio 40 
f r , Corfu 300 fr. Durazzó 93 fr., Sappa 70 fr., Szentföld és 
Cyprus szigete 1028 fr 10. c. — Gaziri collegium 35 fr., 
Malta 15,146 fr. 67 c., Gozzo 796 fr. 87 c., Naxia 100 fr. 
Santorin 207 fr., Scio 216 fr. 50 c., Smyrna 1350 fr., Syra 248 
fr., Zante és Kephalonia 60., Tyna 500 fr. Örmény Angora 
507 fr. 20 c., Anturai collegium 176 f., Beyruth Candia szi-
gete 486 fr., Trebizond 470 fr., Diarbekir 393 fr. 50 c. ; 
összesen 25,418 fr. 94 c. 

u ) Annuaire T. I. p. 516. 
15) Religio 1859. II. félév 32 oldal. — Constitutionnel, félhivata-

los lap 1859. május 22-én irta : „Grammont herczeg Genuában találko-
zott a császárral, s megbízatott a császártól egy levél átadásával, melyet 
a császár saját kezével irt a szentatyának, melyben biztositja öt a romai 
államok teljes épségéről." — Unitá catt. 294. sz. 16. oct. 1864. 

Németalföldön Utrecht 15,661 fr. 35 c., Bois le Duc 
26,318 fr. 89 c., Bréda 5290 fr. 50 c., Ruremond 21,477 fr. 
78 c., Luxemburg 14,566 fr. 98 c.; összesen 83,315 fr. 50 c. 

Portugalliában : Braga 8895 fr. 93 c., Aveiro 871 f r . 
60 c., Braganza 355 fr. 78 c., Caimbres 780 fr. 23 c., Elvas 
198 fr. 67 c., Faro 1422 fr. 25 c., Castello 85 fr., Viseu l684 
fr. 39. c., Lissabon 12,214 fr. 90 c. Guarda 1039 fr. 65 c., 
Leivia 1649 fr. 65 c., Funchal 399 fr. 72. c., Angra 4669 fr . 
10 c., Bej a 128 fr., Lamego 2569 fr, 60 c., Evora 375f. 33 c., 
Porto 2553 fr . 66 c., Portalegre 66 fr. 66 c., Tomar 2 fr. 67 
c. ; összesen 39,962 fr. 79 c. 

Orosz- és Lengyelországból összesen 1030 fr. 92 c., 
Svajczban Basel 16,264 fr. 34 c., Chur 4772 fr. 98 c., Lau-
sane 10,145 fr. 98 c., Genf 4366 fr. 30 c., Saint-Gall 5063 
fr. 58 c., Sion 8018 fr. 70 c. ; összesen 48,631 fr. 88 c. 

Éjszaki vidékek 270 fr.— Asiában: Birmannia 650 f., Co-
imbatour 559 fr. 80 c., Colombo 1120 fr. 25 c., Dacca 125 f., 
Jafnapatam 56 fr. 55 c. Madras 1232 fr. 70 c,, Maissur 410 
fr. 50 c., Pondichéry 1863 fr. 80 c. ; összesen 6018 fr. 60 c. 

Afrikában : Algeria 7300 fr., Constantin 3708 fr. 80 c., 
Oran 3400 fr., Dahomé 395 fr. 75 c., Senegambia 230 fr., 
Keleti-fok 2016 fr., Móricz szigete 7942 fr. 95 c. Sain-Demi 
8112 fr. 85 c., Madagascar 582 fr., Zanzibar 30 fr., Egyp-
tom 846 fr., Tunis 544 fr . ; összesen 35,208 fr. 35 c. 

Amerikában az éjszakamerikai megyék : Quebec 
36,915 fr., Arichat 2500 fr., Charlotte-Tocon 3896 fr., Chat-
tam 3000 fr., Havre cle Grâce 70 fr., Montréal 49,597 fr. 10 
c., Ottava 480 fr., Szent Jáczint 9942 fr. 30 c., S. Jean de 
Terre Neuve 1050 fr. 30 c., Uj-Brunsvick 340 fr., Toronte 
3327 fr. 50 c., Trois Rivières 9548 fr. 10 c., Baltimore 5304 
fr. 58 c., Boston 1333 fr. 53 c., Buffalo Í6 fr. 5. c., Chicago 
38 fr. 71. c., Cincinnati 7966 fr. 62., Cleveland 953 fr. 95 c., 
Détroit 3400 fr. 86 c., Dubuque 302 fr. 15. c., Erié 500 fr., 
Fort Wayne 78 f r 36 c., Hartford 1020 fr. 39 c., Marquette 
849 fr. 44 c., Milvvaukie 123 fr. 51 c , Mobile 2566 fr 27 c., 
Natchez 76 fr. 9 c., Newark 1400 fr., Uj-York 13,686 fr., 
Oregon City 1044 fr. 25 c , Philadelphia 5025 fr. 68 c., 
Saint-Louis 4069 fr. 10 c., S. Paul de Minesotta 350 fr., San 
Francisco 350 fr . Vincennes 1350 fr. 32 c., For t de France 
12,000 fr. Jamaicai hely 255 fr. 65 e., Mexico 1694 fr. 20 c. 
és 260 fr., Port-d'-Espagne 1201 fr. 86 c., St. Domingo 52 
fr. ; összesen 187,935 fr. 87 c. 

Délamerikában : Carthagena 418 fr., Yucatan 1000 fr. 
Cayenre 760 fr., britaniai Gugana 27 fr. 30 c., Bahia Rio-
Janeiro 365 fr. 85 c., Montevideo 2618 fr. 24 c., Buenos 
Ayres 5276 fr. 34 c., Cordova 3273 fr. 76 c., Santjago 6290 
fr . 40 c, La Canception 88 fr., Lima 6515 fr., La Serena 
400 f r ; összesen 27,232 fr. 99 c. 

Óceánia összesen 3235 fr. 75. c. 
Fenidézett és részletezett bevételek a missiók között 

következő arányban osztattak el : 
Európában az edimburgi (Skótia) hclyettnök kapott 

20,000 frankot ; a nyugoti kerület 24,000 fr. ; az éjszaki ke-
rület 19,000 fr. — Angliában a westminsteri érsek 25,526 fr. 
64 c , a beverleyi 6000 fr., Birmingham 7000 fr., Liverpool 
6000 fr., Newport Menevia 10,724 fr. 20 c., Northampton 
11,000 fr., Nottingham 4000 fr., Plymouth 12,000 fr , Salford 
10,000 fr., Shrewsbury 9000 fr., Southwark 26,562 fr. 35 c., 
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a maris ták missiói 25,865 fr. 50 c., az oblatusok 20,000 fr . ; 
I rhonban a corki megye 3000 fr., Kerry 2000 fr., Limerick 
2000 fr . Cloyne 2000 fr., Kilaloe 2000 fr . Ross 3000 fr., a 
drumcondrai papnevelde 17,000 fr., Kildare es Leiglin 3000 
fr. , Docon es Connor 1500 fr., Elphin 4000 fr., Clonfert 6000 
fr . Galway 6000 fr., Kilmacduagh és Kiiferona 2000 fr. , 
Wal te r ford és Limore 3000 fr. Gibral tar 9000 fr . 

Svajczban a baseli püspök 42,058 f r . 35 c., a churi 
16,650 fr., a Saintgalleni 9000 fi., a lausannei és genfi 14,000 
fr. Mermillod püspök, 18,000 fr., az a-iglei plébánia 4000 fr. 

Nemethonban a mainzi megye 700 fr., a hildesheimi 
14,010 fr., Dessau 3000 fr . Osnabrück 5000 fr., Köln 16,000 
Münster 5000 fr., Paderborn 27,000 fr., Tr ie r 8000 fr., Po-
sen és Gnesen 8000 fr., Culm 6000 fr., Worms 7000 fr., az 
éjszaknémet-dán vicariatus 28,500 fr., különféle német mis-
siók 77,000 fr., éjszakeuropai missiók 65,597 fr. 50 c., a 
moldvai ap. helynök 10,000 fr., a nicopoli püspök 24,476 fr. , 
a bosniai ap. helynök 6410 fr., a herczegovinai ap. helynök 
600 fr. , Trebigno 5000 fr., Antivari 40U0 fr., Pulati 5000 fr . 
Sappa 4000 fr., Scutari 6000 fr., Durazzo 6900 fr., Alessio 
5900 fr., Scopia 7000 fr., a philippopolisi helynök 5000 fr., a 
konstantinápolyi ap. helynök és az iskolatestvérek 60,626 
f r , a konstantinápolyi örmény kath. primás 50,000 fr., abol -
gár-egyesült missiók 12,000 fr., a konstantinápolyi georginus 
a tyák 6000 fr., az archipelagoni capucinus a tyák 9000 fr., 
a konstantinápolyi dömések 6000 fr., minoriták 5000 fr., a 
lazaristák ugyanazon praefectusában és szürkenénék 51,333 
fr . 36 c., a synai püspök 15,000 f r a jezsuiták ugyanott 
7000 fr . a naliai helynök 6000 fr., a santorini püspök 3000 
fr., ugyanot t a lazaristák és szürkenénék 9000 fr., a tynai 
püspök 7500 fr., a corfui 17,000 fr., Zante és Kepholonia 
3310 f rank . 

r 

Asiábau kap tak segélyt, a scioi püspök 5500 fr., a 
smyrnai 21,000 fr., a lazaristák és szürke-nénék ugyani t t 
20,000 fr. , a trebizondei capucinus a tyák 18,000 fr., a syriai 
capucinus a tyák 18,000 fr., a carmeliták ugyanitt 10,000 fr., 
a syriai lazaristák és beyrouthi irgalmas szüzek 42,025 fr., 
a syriai jezsuiták és a gazhiri collegium 20,500 fr., az apos-
toli delegatio ugyani t t 29,500 fr., a jeruzsálemi latin szert, 
pa t r ia rcha 61,751 fr., a cyprusi missio 3500 fr., az adeni 
missio Arabiában 7000 fr., a capucinusok missiója Mesopo-
tamiában 9000 fr., a carmeliták inissiója Bagdadban 9000 
fr., ugyanott a dömések 20,000 fr., Mesopotamia ap. delega-
tioja 19,500 fr., örmény missiók Persiában 8000 fr., ugyan-
ott a lazaristák 28,000 fr. ^ A patnai helynök 12,000 fr . 
— A jezsuiták Bombayban 28,150 fr., ugyanazok Calcuttá-
ban 20,000 f r . — A bengaliai központi missio 18,000 fr., a 
daccai ap. helynök 20,397 fr., a verapoli ap. helynökség 
24,500 fr., a guiloni missio 20,000 fr., niangalorei missio 
32,500 fr . — Továbbá Indiában következő apostoli helynök-
ségek : Pondichéry 62,080 fr., Maisour 38,111 fr., Coimbat-
tour 40,476 fr., Madura 76,000 fr., Madras 17,000 fr. , Hyde-
rabad 16,000 fr., Vizagapatam 30,000 fr., Colombo (Ceylan 
szigete) 11,250 fr., Jafnapatam 22,000 fr., Birmannia 36,147 
fr . — Közép Tong-King 22,080 fr., keleti Tong-King 26,000 
fr., Mongolia 47,000 fr., nyugoti Tong-King 44,071 fr., déli 
Tong King 34,761 fr., éjszaki Cochinchina 30,510 fr . 50 c., 
keleti Cochinchina 30,868 fr. 55 c., nyugoti Cochinchina 
42,745 fr. 90 c , Camboge 20,427 fr . 14 c. Malaina 34,288 
fr . 50 c., Siam 30,372 fr., Singapore 9000. — A pulopinangi 
collegium 42,000 fr., Thibet 28,338 fr. 38 c., Kiang-Nan 
43,000 fr . , Chan-Tong 15,000 fr., Chan-Si 14,000 fr. , Cheu 
Si 14,000 fr., Hu-Nan 20,000 fr., Hu-Pé 28,000 fr., Hong-

Kang 5000 fr., Kuang-Tong, Kuang-Si és Hai-Nan 44,315 
fr . 35 c. — Nyugoti Su-Csuen 29,978 fr., déli Su-Csuen 
28,736 fr . 84 c., keleti Su-Csuen 34,338 fr., Yun-Nan 28,572 
fr., Kuy-Csu 32,347 fr., H a n g Cong 18,000 fr., Shang-Hai 
12,000 fr., éjszaki Pe-Cse-Li 43,106 fr. 65 c., déli Pe-Che-Li 
27,000 fr., keleti Pe-Cse-Li 30,000 fr., Ho-Nan 12,000 fr . , 
Kiang-Si 15,000 fr., Cse-Kiang 18,000 fr., Mandzsúria 26,602 
fr., Corea 21,711 fr., J apan 25,073 fr . 90 c. 

Afr ikában az algeri püspök 32,010 fr., a jezsuita társa-
ságbeli a tyák ugyanott 4000 fr., Tunis 22,000 fr., Tripolis és 
Berberia 10,000 fr., az egyptomi helynök, iskolatestvérek, 
clarissák 20,000 fr., az alexandriai lazaristák 10,000 fr., 
felső egytomi ferenczi a tyák 17,250 fr. , abyssiniai missio 
20,000 fr., Gallas 15,000 f r . — A fokon levő nyugoti és sz. 
lllonai missio 24,000 fr., Keleti missio ugyanott 18,000 fr. , 
a natali püspök 25,626 fr., Gabon 18,300 fr , Senegambia 
33,423 fr . 55 c., Sieréa Leone 16,300 fr., Dahomey 51,750 
fr., Cango 12,555 fr. 55 c., Zanzibar 27,973 fr. 10 c., a saj-
chellesi szigeten a capucinus a tyák 16,000 fr., Madagascar 
42,000 fr., Réunion szigete 6000 f r , Móricz szigeti missio 
10,000 fr. 

Amerikában : a quebeci püspök 26,407 fr., az ottawai 
15,000 fr., hamiltani 6000 fr., montreali 18,000 fr., az obla-
tusok St. Bonifácz megyében 37,000 f r , a mackensii püspök-
helynök 35,000 fr., jáczint i püspök 10,000 fr., Sandwichi 
megye 14,000 fr., Torontó 7000 fr., Trois Rivières 10,000 fr., 
jezsuiták Canadában 18,000 fr., a halifaxi érsek 10,000 fr., 
Arichat 10,000 fr., Charlot te Town 27,000 fr., Havre de 
Grace 8000 f r , Chatam 3000 fr., Saint Jean 18,000 fr., Pont 
d ' E s p a g n e 9000 f r , Roseau ( Antillák) 36,010 fr., f ranczia 
Guyana 6000 fr., britt Guyana 15,000 fr . , Charleston 40,000 
fr., Er ié 6000 fr., Florida 25,100 fr., Pit tsburg 13,000 fr , 
Richmond 14,000 fr., Saint Louis 3000 fr., Savanah 15,000 
fr. , Wheeling 5000 fr., Indiában sz. keresztről czimzett 
missio 14,000 fr., Cincinnati 6000 fr., Cleveland 8000 fr., 
Covington 7000 fr., Detroit 9000 fr., F o r t Wayne 14,000 fr., 
Louisville 3200 fr., Marquette 9918 fr . 70 c., Vincennes 
9000 fr., U j Orléans 18,000 fr., Galveston 22,094 fr., Little-
Rock 10,000 frank, Mobile 10,000 f r ank , Nathez 17,000 
f rank , Natchitochez 20,000 frank, Albany 8000 fr., Buffalo 
20,000 fr., Burlington 10,000 fr. Brooklin 4000 fr., Har t lord 
9000 fr., Newyork 5000 fr., Porland 10,000 f r , Oregan-City 
19,000 fr., Britt Colombia 29,000 fr . , a jezsuiták missiója 
Montagnes Rocheuses 18,000 fr., Nesqualy 15,000 fr. , Van-
cover 18,000 fr., San-Francisco 7000 fri , Marisville 10,000fr . , 
Monterey 20,000 fr., California 1000 fr., Alton 13,000 fr., 
Chicago 10,000 fr., Dubuque 12,000 fr., Milvaukie 12,000 
fr., Naschville 20,0000 fr., Santa-Fé 16,000 fr., S. Paul de 
Minesotta 18,000 fr., Leavenworth-City 27,000 fr., Nebroska 
16,000 fr., éjszakamerikai lazaristák 20,000 fr., jamakai je-
zsuiták 12,000 fr . Curaçao 22,000 f., Surinam 9000 fr., dél-
amerikai jezsuiták 6000 frank. 

Óceániában a bataviai heiynök 7000 fr., Mangareva, 
Tahiti és Paumutou 42,000 fr., Sandvich szigetcsoport 48,712 
fr. 65 c., Marquises szigetcsoport 38,000 fr., a sz. szivröl ne-
vezett szüzek Valparaisoban 15,000 fr., aucklandi megye 
35,055 fr., Maitland 22,000 fr., Bathurst 12,000 fr., Welling-
ton 32,000 fr. — Központi Oceania 62,545 fr., Viti 30,520., 
Uj-Caledonia 47,000 fr., sydneyi érsek 9000 fr . Brisbanne 
12,000 fr., Perth 18,000 fr. Hobart-Town 8000 fr . a szent-
atya ajándékai különböző missióknak 2494 fr. 72 c. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1867. K o c s i Sándor által (Érkiivy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, december 4-én. 15. 
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k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótuteza 19. sz.) s Koesi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1867. 

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

Havi szemle. 
i . 

Seneca nyaralója, Ovidius mulató-helye, a po-
gány Romának egykoron, a hegyes vidék bájai mi-
att, igen keresett városa, Nomentum, mai Mentana, 
november harmadikán, vasárnap délután, egy véres 
csatának volt a színhelye, melyben Garibaldinak 
veres-inges hadai, Victor királynak kedves előőrsei, 
a szard király hadainak szemeláttára, a pápai had-
sereg által megverettek, szétüzettek, fogolylyá té-
tettek. In Deo faciemus virtutein, et ipse ad nihilum 
deducet inimicos nostros.1) 

Mentana, hires egykoron, mert Romának egyik 
éjszaki országútja „via nomentana" innen neveztetik, 
Crescentiusnak, a pápák ellen 10-dik századi dema-
goknak, születéshelye; ide jött III-ik Leo udvará-
nak minden papjaival 800-ban Nagy-Károly elébe, 
itt ebédelt az első romai császárral, innen vonult be 
fényes kísérettel az örök városba, hogy megkoro-
názza nyugotnak első fejedelmét, s kiáltsa ki őt a 
kereszténység védő karjának. Itt ütközhetett meg 
tehát a mai hitetlenség, istentelenség, pokoli bőszült-
ség a kath. hitnek, az istenességnek, a ker. becsü-
letnek hadaival. Itt is támadták meg a pápai hadak 
századunk főistenátkozóját megerősített, körülsán-
czolt hadi állásában, s négy órai makacs harcz után 
meg is verték. Equus paratur ad diem belli, Domi-
nus autem salutem tribuit.2), 

A szentszék igazságos és legszentebb ügye, 
már-már veszendőnek kiáltatott, négynapi bizonyta-
lanság setét homályából egyszerre mint győztes, a 
diadal dicsőségében tünt fel ; Roma, melynek kör-
nyékét már századunk öreg blasphemusának czir-

*) Ps. 107, 14. 
2) Prov. 21, 15. 

kálói zaklatták, rögtön felszabadult. Divisit Domi-
nus inimicos meos coram me, sicut dividuntur 
aquae.3) 

Egy hónapja mult már, hogy a becsületnek 
hadai a becstelenség csapataival szakadatlanul csa-
tároztak, szakadatlanul győztek. Ahány nap, annyi 
babérkoszorú fűződött a pápai hadak zászlóira, 
ahány összecsapás, annyi győzelem, annyi diadal 
dicsőitette az európai becsület hadait az európai 
szenynek fegyvereseivel szemközt. Nehéz helyzet 
volt a pápai hadakra, nehéz már a dicsőség babér-
jaitól, nehéz a szakadatlan zaklattatás miatt. Mitmi-
velt a becsületnek e kis serege, később egy hivata-
los tudósítás fogja a világnak meghozni; de minden 
fáradság, minden bátorság nov. 3-án vivott győzel-
mes csatában kapta el diját, érdemét, diadalát. Surge, 
haec est enim dies, in qua tradidit Dominus Sisaram 
in manus tuas: en ipse ductor esttuus,et felicissime 
res evenit.4) 

A szentszéket a hires septemberi conventionak 
kellett védelmezni. Victor király, az olasznak neve-
zett florenczi kormány, a forradalmi parlement ma-
gára vállalta a kötelezettséget, hogy a pápai határo-
kat sem átlépni , sem pedig önkénytes fegyve-
res csordák által átlépetni nem fogja. Italia e szava 
Francziaországnál zálogba volt letéve, Francziaor-
szág őrködött a zálog felett, ő maradván felelős Italia 
becsületessége-, vagy álnokságáról a kath. világ 
előtt. A farkas őrizte a bárányt, a becsületet pedig, 
aki ennek szabályait soha nem tisztelte. A fegyveres 
csoportok szabadon törtek át a határon, áttört utá-
nok védnökük is Victor szar d király. Quoniam mihi 
quidem pacifice loquebantur, et in iracundia terrae 
loquentes dolos cogitabant.5) Megverettek mindket-
ten, egyik fegyverrel, másik szégyennel, s azon ki-
rály, ki annyi királyok fejeiről szedte le a koronát, 
hogy magáéra tehesse, legközelebbi rokonaitól pedig 

3) 2. Reg. 5, 20. 
4) Judic. 4. 14. 
5) Ps. 34. 20. 
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és jótevőitől elszedte jogos birtokaikat, közel volt, 
bogy azok által fosztassák meg, kik védnöksége 
alatt a szentatyát törekedtek kifosztani. Ecce partu-
riit injustitiam, concepit dolorem, peperit iniquita-
tatem. Lacum aperuit, et effodit eum, et incidit in 
foveam, quam fecit. Convertetur dolor ejus in caput 
ejus, et in verticem ejus iniquitas ejus descendet.6) 

Monte-Rotondo, Oolonnák és Orsinik idejéből 
nagy erősség, az öreg blasphemusnak főhadi szállása 
volt, melyet oct 25-én 3000 emberrel megtámadott, 
és csak 26-án, déltájban, mikor Victor királynak 
közeli hadseregéből ágyukat hozatott, és legalább két-
ezernyi embert segitségül kapott, az ötödik ostrom-
támadásra vett be. Monte-Rotondo, a régi Eretum, 
Romának kulcsa éjszak felől. Rotondót 300 pápai 
5000 ellen 26 óráig védelmezte, csak akkor adván 
meg magokat, mikor minden hadi készletök kifo-
gyott. Dicsőséges legyőzetés; a becsület csak a túl-
számtól szokott elnyomatni, de legyőzetni soha.7) 

Ekkor lepte meg Romát, de nem, — hanem Ro-
mán kivül a katholikusok sziveit a félelem. Min-
denki rettegett, imádkozott, Francziaországban a 
„Levate" körirat által parancsolt triduum megyén-
kint tartatott, a szentszék felszabadulásaért, a blas-
pbemus megszégyenítéséért. Contere Domine po-
tentiam inimicorum tuorum ! Ut inimicos sanctae 
Ecclesiae humiliai'e digneris, te rogamus, audi nos!! 
Egyetlen ember volt, aki nem aggódott, Pius pápa; 
bizalommal lépett le Péter templomába, imádkozott 
a confessionál, felkélt, hangosan mondá: exsurge 
Domine, et judica causam tuam ! ! 

A blasphemus minden csapatai magokban 
semmi félelmet sem gerjesztettek, hanem a blasphe-
mus háta megett álló piemonti királynak hadai. A 
franczia kormány hallgatott, az olasznak nevezett 
florenczi kormány csapásra készült, a pápai hatá-
rokra folyvást seregeket küldött, Romától másfél 
órai távolságra állván, betöréssel fenyegetett, — 
félt, rettegett a kath. világ, nehogy egy második 
Castelfidardo, vagyis mészárlás történjék, nehogy 
Roma tizenegy-százados kincseiben századunk van-
daljai által felprédáltassék, tűzbe, vérbe fojtassék, 
harmadszor rommá tétessék. Ez volt ugyanis az 
öreg sacrilegusnál a terv, ez volt sacrilegus veres-

6) Ps. 7, 15. 
7) Gr—i megdicsérte a pápaiakat, „fiaim ! ti jeles kato-

nák vagytok," igy kezdte beszédjét hozzájok, „veletek a 
világ végéig lehetne törni." Corresp. de Rome 483. sz. nov. 
16. pag. 390. 

ingeseinél a szándék. Victor hadai már megtették 
egyszer a Castelfidardót, félt a kath. világ, hogy 
e mészárlást másodszor is megteszi. Meg is tette 
volna, meg is akarta tenni, a lapok felfedezték, hogy 
Rattazzi, Victornak barátja, azt akarta ; Romát tehát 
az olasznak nevezett szar d király részéről egy uj 
castelfidardói mészárlás, az öreg blasphemus részé-
ről egy vad felprédáitatás fenyegette; hanem Deus 
confundit consilia principum; qui habitat in coelis 
irridebit illos, et Dominus subsannabit eos. 

A blasphemus körül csoportosult sokaság féken 
tartathatott; Bagnorea, Nerola, Monte-Libretti, Val-
lecorsa, San-Lorenzo, mindannyi csatahelyek meg-
mutatták, hogy a pápai hadsereg akkor is tud 
győzni, mikor ugy áll, mint egy a tiz ellen. A pápai 
hadak vitézsége, szakadatlan győzelme oly bátorsá-
got keltett bennök, hogy végre félni lehetett, ne-
hogy bátorságukban az okosságról megfelejtkezze-
nek ; mert a becstelen zászlónak hadai sem aludtak, 
a pápai hadakat összefont kezekkel épen nem fogad-
ták ; és ha egyszer sikerült, hogy 80 pápai 1200 
főnyi tábort szétverjen, közőle 160 foglyot ejtsen, 
nem volt tanácsos, hogy ezt többször megkisértsék. 
A szent ügy védőinek szokott bátorsága ez, oly er-
kölcsi erő, melyet a nagy szám sem pótolhat mindig. 
Si dixeris in corde tuo : plures sunt gentes istae, 
quam ego, quomodo delere potero eas ? Noli metu-
ere, sed recordare, quae fecerit Dominus Deus Pha-
raoni et cunctis Aegyptiis.8) 

A blasphemus, látván mennyi erőbe kerül 5000 
emberrel 300 pápait egy városból kiverni, rotondói 
győzelmét nem folytatta, sőt magát erősitette Ro-
tondóban. Csapatjai naponkint szaporodtak, az olasz 
ifjúságból, kiket gyilokkali fenyegetés mellett, vagy 
a haza nevének varázsával a forradalmi secták tá-
borba küldtek, — az olasz királyi hadseregből, kik-
nek büntetlenség igértetett, ha ezredeik zászlaját 
elhagyva, a forradalmárhoz csatlakoznak, evégre a 
zászlótól határtalan idejű távollét engedtetett, — végre 
a városok szemetjéből, a tömlöczök gyakori la-
kóiból, kik prédára vágytak, x-ablásra siettek, 
gyilkolásra a betörés zászlaja alatt alkalmat vártak. 
A blasphemus nem nyomult előre, csak nyitott ajtót 
betörni, csak áruló vagy elárult hadsereg ellen 
győzni szokván, késett, hogy Nicotera délről, Acerbi, 
Pianciani keletről, ő pedig, a blasphemus, Romát 
éjszakról megtámadhassa, Cairoli pedig, 70-ed magá-
val titkon lopódzott Romába, hogy itten bellázadást 

8) Deut 7, 17. 
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gyújtson ki. Igy akart ö Roma ellen indulni, ami többnapi 
készületet igényelt. Azon fölül még Roma csatornáit puska-
porhordókkal kellett megtölteni, hogy mikor a blasphemus 
Roma alatt megjelen, a város főpontjai felrobbanjanak, a 
gyilkosok a csatornyákból a város közepén kitörve, bent 
gyilkoljanak — s bevétessék nem már a város, hanem annak 
romjai.9) 

Rotondónál 10,000, Tivoliban 4000, Velletriben 3000 
veres-inges állott, s amint beljebb vonult Roma felé, hátuk 
megett biztosságul Victor hadseregei nyomultak előre. A 
pápai hadak 10,000-et soha sem haladták meg, most szét-
osztva, egy havi csatározás által megfogyva, kifárasztva, 
alig számíthattak 8000 hadi-kész embert. 

Victor a veres-ingesek után ment, hogy, mint saját em-
bereit, védje őket a veszélyben, — hogy amit hódítanak, azt 
zsebre tegye, — nehogy magok kezére, köztársasági irányban 
működjenek, ellenök önmagát biztosítsa. 

Ez volt az olasznak nevezett király és kormány becsü-
letessége, melyre Napoléon császár a septemberi szerződés-
ben a kath. világ legnagyobb érdekeit bizta ; s épen azt 
tette, ami ellen szavát Napoléonnál elzálogosította. Csak Na-
poléon császár csalódott, mert a katholikusok közöl a flo-
renczi kormány becsületességébe senki sem bizott, miután 
e becsületességet rajta mindeddig még nem észlelte. 

A pápai hadseregnek tehát nem többé a szabad forra-
dalmi csapatokkal volt dolga, hanem a forradalmi I tal ia ki-
rályának minden hadaival, mely hadak előőrsei, mint egy-
kor Nápolyban, a veres-ingesek voltak. A veres-ingeseknek 
e körülmények között csak győzni, a pápai kis hadseregnek 
csak veszteni lehetett. Nehogy egyes részekben lemészárol-
tassanak, vagy elfogassanak, a pápai hadak Romában összevo-
nattak. Fájdalommal ugyan, de kényszerűségből, a tartomá-
nyi pápai városokat a veres-ingesek prédájára kellett hagy-
ni. Igy őrizte a conventio szerint a pápai határokat a forra-
dalmi kormány becsületessége, zálogba adott szava. 

September 29-étől october 26-áig a pápai hadak min-
dig győztek, a veres-ingesek mindenütt megveretve, oszla-
doztak, vakmeröségökben csüggedni kezdtek. 

Nehogy tehát a vállalat füstbe menjen, Victor király 
Garibaldit Caprerából a tett szinhelyére hívta, Florenczben 
tanácskozott vele, a népet buzditatta általa, saját költségén 
Folignoba szállította, hogy a foszladozó veres-inges csapa-
tokba uj lelket öntsön, vállala'aiknak egységet kölcsönözzön. 

Az olasznak nevezett florenczi kormány háromra szá-
mított, mind a háromban csalatkozott. Számitott a romai 
nép hütelenségére a pápa iránt, a pápai hadsereg gyávasá-
gára, Napoléon császár semlegességére. A két elsőn csakha-
mar csalódott, utoljára csalódnia kellett a francziák csá-
szárjában is. 

Eleget tétovázott ez, halogatott minden lépést, hajóra 

9) Romában becsempészett ládákat fedeztek fel, melyek hosszu-
nyelii könnyű fejszékkel voltak terhelve, néhány vasazott élii póznákat 
is találtak, melyeken a levágott fejeket körülhordozzák ; egy térképet 
Roma városáról, verespontokkal jelezve ; és mivel a Serristori laktanya 
is, melynek szárnya légbe repült, veres ponttal volt jegyezve, a pápai 
csendőrség azonnal gyanitotta, hogy a veres pontok az aláaknázást jelzik ; 
vizsgálat tétetett, a puskaporos hordók többhelyütt a kijelzett pontokon 
meg is találtattak. Mondják, hogy e puskaport Rattazzi szolgáltatta. 

ültette minden seregeit, egy nap múlva a hajóból kiparan-
csolta ; ismét hajóra szállította ; mikor már Roma felé evez-
tek, útközben megállította, mig nem oct. 30-án az első had-
osztály, Polhés dandára Cività vecchiában partra lépett, a 
pápai földön a franczia lobogót kitűzte. 

A gonosznak nem ad az Isten bátorságot, a florenczi udvar 
nem tudta mit tegyen ; sem a becsületességre, sem a becste-
lenségre lelki ereje nem volt. Hitegette, biztatta a császárt 
csak hadakat ne küldjön Romába, gondolván, hogy az öreg 
sacrilegus csak még két napot nyerjen, mident elvégez: azért 
mig Parisban hitegetéssel hazudozott, addig Garibaldit nó-
gatta, hogy Romára törve, a franczia hadakat megelőzze, 
Napoléonnak meglett tényt mutasson elő. 

Nem Napoléon fenyegetései, hanem a rotondói pápai 
őrség hősies védelme tette azt meg, hogy a franczia hadak 
Romába későn nem érkeztek. Ha azok, megijedvén az 
ostromlók nagy számától, azonnal leteszik fegyvereiket, az 
istenkáromló még azon nap a fedezetlen örök-város falai alá 
vonulhatott, s távol levén a pápai hadak a tar tományokban, 
Romát könnyen elfoglalja, felprédálja, vérrel befertőzteti. 

De Costes őrnagy, az ö 300 örségével 26 óráig tartotta 
az ostromot Rotondóban, négy támadást visszavert, az isten-
káromlónak, ki ugy is mindig gyáva volt, e leczkével Roma 
előtt útját állotta. Legyőzettetésében győzött a rotondói pá-
pai kis sereg, mert időt engedett, hogy a franczia hadak jó-
korán kiszállhassanak. Amely sereg négyszeri támadásában 
visszaveretett, azt uj támadásra vezetni nem lehet. Az isten-
káromlónak uj csapatokra kellett várni, melyek a pápai ha-
dak szemei előtt a rotondoi magaslatok füvét még nem sza-
golták. 

A rotondói pápai örséget Victor király, mint saját fog-
lyait, a blasphemustól^átvette, bizonyságul, hogy az isten-
káromlónak csapatjait, és vivmányait saját jának tekintette. 
Victor király a pápai foglyokat Garibaldi meghagyásából 
őrizte, ugy is zsebre tett eddig is, amit amaz szerezett ; 
szerzett Rotondoban potyát, 320 pápai vitéz katonát, ezeket 
Victor azonnal zsebre, Varignanoban tömlöczre,tette. A fogoly 
pápaiak, Jézus ügyének önkénytesei, fogságukban is dicsőb-
bek az őket őriző poroszlóknál. Qui sponte obtulistis animas 
vestras ad periculum, benedicite Deo.10) 

A franczia hadak Romába érvén, minden változott, az 
aggodalom megszűnt, a remény felkelt, habár a gyanú, ne-
hogy 1860-i árulást lássunk, a keblekből ki nem veszett. 
Két nap tanácskozásban, készületekben folyt le, hogy az is-
tenkáromló kiverettessék a pápai államokból. 

Victor nem segithette többé saját tábornokát, hacsak 
őrülten a franczia kormánynak hadat nem izen. Egy volt a 
teendő : saját hadait a pápai területről, amint Parisból pa-
rancsoltatott, kihúzni, veres-inges tábornokának pedig ta-
nácsot adni, térjen ö is haza. 

A veres-inges tábornok ezen elhagyattatást árulásnak 
vette, agyában uj tervet forralt Szövetségben volt a veres-
inges Victorral, mig Victor engedelmeskedett : e pillanatban 
Victor az ö veres-inges tábornokának engedelmeskedni nem 
akart, a szövetség is megszakadt köztök, — a blasphemus 

">) Judic. 5, 2. 
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—•>> 3 6 6 

Nápolyba ütni. ott köztársaságot kikiáltani készült.11) Nov. 
1-öről kiadott napiparancsában kereken kimondja az öreg 
veres-inges, hogy ö az 1849-i köztársaságtól választott telj-
hatalmú romai tábornok, ö tehát saját területén áll, neki 
nem parancsol senki. 

Nov. 3-án Kanczler, a pápai hadügyéi- Rotondó ellen 
indult. A francziák tábornoka, fedezet gyanánt a pápai ha-
dakhoz csatlakozott, két órával követvén a pápai hadakat, 
azon esetre, ha netalán Victor hadserege a csatába elegyed-
nék. Nem Kanczler kérte a franczia hadakat magához, ha-
nem De-Failly franczia fővezér kérte Kanczlert, hogy a pá-
pai ostromhadakat az ő csapatjai is követhessék, részt ve-
vén, ha kell, a hadi műveletben, a dicsőségben ; hiszen azért 
küldettek, hogy a szentszék ellenségeit kiverjék. 

A pápai sereg 2,913, a francziák 2000-en voltak, azok 
Courten, ezek Polhès tábornok vezérlete alatt, megállapod-
ván, hogy a támadást a pápaiak teszik, s a francziák, csak 
Kanczler hadügyér megkeresésére, fognak a csatában részt 
venni. 

Miért vett a pápai tábornok magával csak 2,913 fegy-
verest, mikor még legalább 8000-rel rendelkezett, mikor Ro-
mát egészen a franczia őrizetre bízhatta, mikor Garibaldi 
seregének nagyobb számát ismerhette, mikor Tivolit, Fras-
catit, Velletrit a veres-ingesek hatalmában lenni tudta, mi-
kor ezek a blasphemus segélyére a csatahelyen rögtön meg-
jelenhettek, — szóval, miért indult oly kis sereggel ? nem 
tudni, legfölebb, hogy seregének vitézségébe bizott, habár 
G—i ereje háromszor nagyobb volt. 

Vasárnap reggel négy órakor indult meg a pápai had-
sereg, félüteg fedezete alatt, via nomentanán felfelé, 8 óra-
kor a mezőn misét hallgatott, 12 órakor Mentana dombjai 
alatt állott, s étkezett. Troussures ezredes, a pápaiak közöl 
500 emberrel, egy ágyúval via salarián Mentana és Rotondo 
közé tartott, nehogy ez útról a veres-ingesek oldalba támad-
janak. Nyolcz órai ut után a pápai sereg azonnal csatába 
ment. 

Garibaldi a legelőnyösebb helyzetben volt. Serege 
9000 fő, 12 ágyúval, hadilag a dombokon, a cserjék megett 
elhelyezve, működési vonala a mentana-rotondói országút, 
támpontja Rotondo volt ; a pápaiak minden golyónak nyitva, 
fedezetlenül állottak a veres-ingesek által elfoglalt magasla-
tok alatt. 

Meg nem lepetett tehát, sem visszavonulásra nem ké-
szült, sem kisebbségben nem volt a veres-inges tábornok; a 
csatát készen várta. Bizott kedvező helyzetében, bizott túl-
számu seregében, mert a dombokról az egész pápai hadakat 
látta, amint közelednek, amint étkeznek. Döntő pillanat volt 
reá, döntő a pápai hadakra is ; a blaspliemusnak minden át-
kozódásai, minden gúnyolódásai, hogy szurouyra, golyóra 
sem méltatja a bérenczeket, hanem puskaagygyal fogja szét-
verni, koczkára tétettek, tud-e valóban a csatasíkon oly vi-
téz lenni, mint a városok piaczán a csőcseléknek szónokolva 
tudott fenyegetődzeni? Az utólsó haláldöfést kellett megadni 
a pápaságnak, melyet Genfben hirdetett ; a kőmives secták 
várták is tőle, kik őt a két világ hősének elnevezték. A nagy 

I1) G—i kiál tványa nov. 1-én. Unità catt . 259. sz. 7. nov. 1867. 
— P . Lloyd Abbl. 266. sz. 8. nov. a Triester Zoitungból ezt i r ja . — 
— Corriere morc. nov. 6-ról e szándékot tu la jdoní t ja a blaspliemusnak. 

musulman tehát, Krisztus ellenségeinek e kalifája, szavát 
volt beváltandó, nemcsak, hanem azt is bebizonyítandó, 
tud-e hü sereg ellen is győzni ? tud-e, mikint hetvenkedett, 
nemcsak lábsarkába, hanemmelljébe is golyót fogadni? Ke-
vesen jöttek ellene, a megvetett, a kigúnyolt pápai önkény-
tesek, számra 2400-an, mert 500 Troussures alatt igen távol 
volt ; kevesen jöttek, de mind olyanok, kik a gyónószéktől 
a csatába siettek, tudván, hogy ez lesz a ker. hitnek és a 
kőmives hitetlenségnek döntő és véres találkozása. 

A pápaiak azonnal minden ponton támadtak. „Ne ti-
meas eum, quia in manu tua tradidi ilium ; terrorem meum 
mittam in praecursum tuum, et occidam omnem populum, 
ad quem ingrederis, cunctorumque inimicorum tuorum coram 
te terga vertam,"12) ez volt a pápai hadak lelki hangulata, 
bizalma, mikor 2000-ren, a megerősitett, a jól megválogatott 
csatarendben álló 9000 veres-ingest egy órakor délután az 
egész vonalon megtámadták. 

Mentana magosan fekszik, mint az olasz városok a 
hegytetőkön szoktak feküdni, a kömivesség nagy kalifája 
Piombino palotából láthatta egész táborát, mint vivnak, 
mint veretnek vissza minden tetőről a völgybe, a völgyből 
mint szaladnak más tetőre, innen Mentana alá. A pápaiak 
keveset lőttek, inkább szuronynyal szuronyra szaladtak. A 
veres ingesek egy rohamot sem álltak meg. 

A csata széles vonala, két óra alatt., szűk körre szo-
rult, a dombok megtisztultak, a veres-ingesek tömött sorok-
ban Mentana falai alatt állottak. Lelki erejök már megtört, 
velők csatázni nem lehetett, a pápaiak Montanát bevenni, 
a veres-ingeseket a fészekben elfogni készültek. 

Ekkor jött a rotondoi veres-inges fris ezred a csatába ; 
a musulman kiterjesztette hadait, Mentana túlsó oldaláról a 
dombokra, innen a szűk térre szorult pápaiakra rohamot pa-
rancsolt. 

De-Courten tábornok, a pápai hadak vezére, két esélyt 
látott maga előtt : vagy a két szárnyra elszéledett ingeseket 
a középpontból újra megtámadni, feladván kissé a győze-
lemmel kivívott csata-középpontot, vagy pedig megtartván 
a kivívott helyet, a néző francziákat segítségül hivni. 

Courten ez utóisót választá. Félnégyre volt délután, a 
csata kezdetétől harmadfél óra múlva, mikor a francziák a 
pápai hadak háta megöl a két szárnyon elövágtató veresin-
gesekre rontottak, s ezeket ismét az előbbi szük térre szorí-
tották, csak hogy már ekkor mind a jobb, mind a bal oldalon 
kereszttűz között kellett az ingeseknek hátrálni, mert a pá-
pai hadak, megtartván előre nyomult középállásukat, mind 
a két oldalra tüzeltek. Santucci olajfa-kertje, hova az inge-
sek ugráltak, legtöbb halottat kapott. Azalatt Troussures 
ezredes négy óra után Mentana megett feltűnt, védett állás-
ból a szaladókat szemben fogadta, a rotondói őrséget, mely 
segítségre jött, a francziákkal együttesen működve, a men-
ta nai csatázóktól elvágta. 

Itt veszett el a blasphemus csatája, vad szaladásban 
futott szét dicsért serege, képtelenné levén, hogy összegyűj-
tessék, képtelenebb, hogy még egyszer csatába vitessék. Az 
estve is beállott, a csata szörnyű jeleneteit setét fedéllel el-
takarta ; a sebesültek csak jajkiáltásaik következtében ke-

>2) Jos. 6, 2. Exod. 23, 27. 



restettek, találtattak fel, a halottak pedig nyugodták örök 
álmukat a szölök, az olajfák között, az árkokban, az uton> 
a falak alatt. A kőmivesek nagy kalifájának kardja megtört, 
a musulman holdja elsötétült, a két világ hősének bolygó csil-
laga elhomályosult, elhagyva futó seregét, ő maga futott 
Rotondóba, s még éjjel az olasz hadak háta megé menekült. 
E t irridens sprevit eos, et polluit, et locutus est superbe, et 
juravit cum ira, dicens : continuo cum ingressus fuero, suc-
cendam domum istam. „A pápaságot, Italia rákfenéjét, ki-
vágom „itt állunk Roma alatt, igy szólt oct. 28-án, a papi 
necromantiát kiirtjuk." Et sacerdotes steterunt ante faciem 
altaris, et Hentes díxerunt : tu Domine ! fac vindictam in ho-
mine isto, et exercitu ejus, et cadant in gladio, memento 
blasphemias ejus, et ne dederis eis, ut permaneant.13) 

„Roma vagy halál," sem Roma, sem halál ; Roma nem, 
mert a hü sereg ellen bevenni nem birta, — halál nem, mert 
erre az öreg blasphemus gyáva volt, — futás, futás , menek-
vés volt az egyedüli dicsősége. „Roma vagy halál," ez csak 
száján volt, hogy csábítson, de nem szivén, hogy helyt áll-
hasson, — Roma nem, mert ajtai zárva voltak, a nagy mu-
zulmán pedig zárt ajtót sehol nem tört be, — halál nem, 
mert erre a hősök között nem volt érdemes. Neki az ő szé-
gyenét saját homlokán, •— inkább hátán, veres-ingén, szürke 
köpenye alatt, kocsicsltára ülve, kellett elvinni a csatából. 
Neki az ősz fejére hullott saját szégyenét túl kellett élni, 
nehogy, ha talán elesik a csatában, mint hőst mythosban di-
csőítsék. A pápai fővezér mindig a csatatüzben állt, a veres-
inges blasphemus pedig mindig a tűzön kivül, biztos helyen; 
a pápai hadak majd minden vezére megsebesült, a veres-
ingesek közöl még egy kapitány sem esett el. Hol volt a 
három Garibaldi ? hol a zsidó Friedemannból lett Frigyessy ? 
A pápai sereg egyet sem látott közölök. Mindenki szerette 
volna, hogy jöjjenek ki a csatasorba, üssék tehát p u s k a a g y -

gyal a pápai bérenczeket, — szálljon ki a nagy kalifa, te-
gyen haláldöfést, nem a pápa, hanem legalább egy pápai 
zuav ellen, — nem látta senki. Küldeni a csatába mindenki 
tudhat, de menni ? ez a veres-ingesek vezéreinél nincs szo-
kásban. „Garibaldi sehol sem mutatta magát, — igy ir Kancz-
ler, pápai hadügyér, az ő hivatalos jelentésében, — s mikor 
látta, hogy seregei minden ponton hátrálnak, beszélték ne-
künk, hogy rögtön Monte-Rotondóba menekült, innen pedig 
éjfél után a határon átment ; igy váltotta fel istentelen szó-
lamát „Roma vagy halál," evvel: „fuss, amint tudsz."14) 

Másnap Mentana és Rotondo fehér zászlót tűzött ki, 
fegyverestől akarván kivonulni, de kivonult puszta veres-
inggel, letevén a fegyvert. 

A csata véget ért, a bandák kiverettek, a győzelmi 
hirt a csatából Kanczler herczeg Lancellotti ifjú önkénytes 
által küldte meg a szentatyának. 

A csata nagy volt, nem az összecsattanó seregek nagy-
sága, hanem a mind két részről tanúsított makacsság szí-
vóssága miatt. A veres-ingesek minden helyecskét makacsul 
védelmeztek, E makacsságot mint de-Failly, mint Kanczler 
megemlíti. A pápai hadak győzelmét a veresingesek három-
szor nagyobb száma, és elszánczolt, előre megválogatott ked-
vező helyzeteik igen nehezítették. Azonfölül a veres-ingesek 

csapatvezérei mindnyájan piemonti tisztek, a veres-ingesek 
között sok sorkatona volt, kik a hadi müvezethez jól hozzá 
szoktak. A pápai hadsereg tehát valóban nehéz harczot, ve-
szedelmes csatát vivott, kiérdemelt nagy diadalt aratott. A 
franczia tábor, a pápaiak háta megett állván, éljenekkel ki-
sérte a pápaiak diadalmas ostromait, s égett a vágytól, hogy 
ő is vehessen részt a nap dicsőségeiben. Vett is részt, a leg-
válságosabb pillanatban rohanván a csatába, amit a pápaiak 
harmadfél óráig kivivtak, azt biztosítandó. A Chassepöt 
fegyver az Isten ügyének védelmében, a hadseregek leg-
nemtelenebbjei ellenében először avattatott fel, s mint mond-
ják, csudákat müveit. Gyilkoló hatását leginkább akkor bi-
zonyitá be, mikor a két szárnyra kiterjeszkedő veresinge-
seket ismét középre, a középen álló pápaiakra kergette. 
Soha nemesebb ügyben fel nem avattathatott e gyilkos uj 
fegyver, soha nemesebb ügyért, soha nemtelenebb ügy ellen 
nem fog e fegyver működni, mint Mentana dombjain műkö-
dött. A jajkiáltást, a zavart, a futkozást, a hullák düledezé-
seit a Santucci-villában lehetetlen leirni. Mikor a blasphemus 
e jeleneteket Montana ormairól látta, azonnal szaladt, mene-
kült, mentanai őrségét arra buzdítván, hogy legalább négy-
öt óráig tartsa magát, mig ő, az istenkáromló, Rotondóba, 
innen éjfélkor az olasz határra biztossággal szökhetik el ; 
mert a biztosság a csatában a blasphemus főerénye, főgondja 
volt mindenkor és mindenütt. 

A pápaiak e makacs csatát drágán fizették meg, de a 
veresingesekkel is drágán megfizettették. A veresinges halot-
tak és a sebesültek száma e csatát a magentai, a custozzai, a 
hühnerwasseri, münchengraetzi csaták mellé helyezi. Hatszáz 
hallott, 800 sebesült a veres-ingesekből oly csapás, mely 
Magenta, Custozza mellett sem volt; azon felül a csatahelyen, 
a csata alatt 1000 fogoly, 9000 fegyveres között 6000 eldo-
bott fegyver, három piemonti ágyu. Contrita sunt castra Ni-
canoris ; ut autem vidít exercitus, projecerunt arma sua et 
fugerunt.15) A foglyok már a csata alatt alkalmatlan lom gya-
nánt voltak, mert a 2000 pápai közöl nem volt fölösleges csa-
pat, mely a csata alatt a fogoly veres-ingeseket őrizze, s ha 
a szám szaporodik, félni lehetett, nehogy ezek lázadást téve, 
hátulról támadjanak, vagy zavart csináljanak. A pápai had-
seregnek ugyanis semmi tartalékja nem volt, hanem minden 
zászlóalj tűzbe ment. 

A francziák, csak a döntő pillanatban vettek részt, csak 
két halottat, 38 sebesültet számítottak, de a pápaiak 30 ha-
lottat, 103 sebesültet és egyetlen foglyot sem. A mentanai' 
rotondói veres-ínges'őrség nem tétetett fogolylyá, mert az egy 
hónapon felszedett 3000 fogoly is már terhére vált a pápai 
kormánynak ; elkísértettek tehát az olasz határig, mint a pat-
kányok, fegyver nélkül, hadi készlet nélkül, üres kézzel. 
Rendes hadsereg, melyben becsület él, ily rabló módra be-
törő, mindenütt raboló, sarczoló, mindent profanáié, piszkoló 
bandáktól hadi megadást nem fogad, nekik hadi tisztességet 
nem ád ; embernek, a lefegyverzés után gyámoltalan ember-
nek tekinti őket, tisztjeit is kard helyett botocskával ereszti 
az útra. 

Romának herczegei, grófjai, nemes polgárai, mint köz-
legények vettek részt a csatában ; herczeg Lancellotti is, 

'3) I . Macii. 7, 34 38. 
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mint önkénytes vonult a csatába, Caserta gróf,a nápolyi király 
testvére, mint tüzér-örnagy már három hete szolgált a pápai 
hadseregben, a pápai svajczi őrség kapitánya, a hadügyi mi-
nisterium hivatalnokai közöl több ment mint önkénytes, vé-
rét ontandó, életét adandó a szent ügyért, a szentszékért szá-
zadunk musulmanjai, királyi pénzen felbérelt gyilkos ban-
dák ellen. Cor meum diligit principes Israel, qui propria vo-
luntate obtulistis vos discrimini ; benedicite Domino !'6) Bene-
dicite Domino, qui liberavit vos in isto die (nov. 3.), miseri-
cordiae initium instillans in eos.17) 

A pápai seregben valóban a kath. világ harczolt. An-
gol,irlandi, németalföldi, németországi, svajczi, belga, spanyol, 
franczia, olasz, amerikai. Mindenütt élt a hit, mindenünnen 
jött a segitség ; a pápa mindenütt atya, fiai is minden részről 
segítségre siettek. Boldog nemzet, dicsőséges, melynek fiai 
részt vettek e dicsőséges harczban, mert mindenik pápai 
zuav saját nemzetének szent hivatását, hogy benne a szent 
hit, a nemzeti föntartó erő lakozik, bizonyitotta. Amely nem-
zetnél ily szent, és ily nemtelenül, ily aljas eszközökkel meg-
támadt ügy iránt semmi lelkesedés nincsen, — mely nemzet 
nem látja, hogy a szentszék ügyében, diadalában, vagy el-
nyomatásában a társadalmi rend, az emberi lélek-nemesség, 
az európai becsület diadalmaskodik, vagy veretik le, — 
amely nemzet nem látja, hogy ily átkozódóban, blasphemus-
ban, műveletlen durvában, mint a veres-ingesek kalifája, az 
a nemzet sértetik meg, melyhez ő tartozik, az a nemzet kap 
szenyt, melynek fiai vele rokonszenveznek, — amely nem-
zet mindezt nem látja, igy nem itél felőle, azon nemzet az ő 
életének erejében megfogyatkozott, biztos jövőre nem szá-
mithat. Maledicite terrae Medoz, dixit angelus Domini, ma-
ledicite habitatoribus ejus, quia non venerunt in auxilium 
Domini, in adjutorium fortissimorum ejus.18) 

A veres-ingesek bizonyos pártoknál rokon-, a pápai 
hadsereg ellenszenvet talál. Europa legnemesebb, legvallá-
sosabb, legerkölcsösebb családjainak csemetéi, nagy remé-
nyű ifjai állnak a pápai, a sárga-fehér zászlók alatt, kik lei-
kök nemes felemelkedését avval is tanusitották, mert ön-
kényt álltak e zászló alá, családi házuk kényelmeit a ka-
tonai élet nélkülözéseivel, a táborozás sanyaruságaival felcse-
rélendök, végre az egyenetlen harczban véröket ontandók. 
Tessék eme nemes hadsereget bérenczeknek gúnyolni, Pes-
ten is gúnyolták, — bérencz az, szép bérencz, aki gazdag, 
aki önkényt áll a zászló alá. Bérencz talán azért, mert fizet-
tetik ; akkor a világ minden hadsorege bérencz csoport, mert 
a katona mindenütt zsoldot kap, a veres-inges is kapott zsol-
dot, a zsoldhoz még lopdosott, még rabolt is. Tessék béren-
czeknek, csordának gúnyolni e nemes ifjakat, kik közöl 
egyetlen egynek szivében több nemes érzelem honol, mint-
sem gúnyolóik egész tömegében. Tessék gyülevész népnek 
nevezni, megvetéssel eniliteni e nemes ifjú sereget, mely jól 
tudja, miért harczol, mely nem rajong, hanem lelkesül, mely 
hét éven át nyugottan mérlegelhette az esélyeket, tanulmá-
nyozhatta az ügynek igazságát, kiket senki nem csábitott, 
sőt fel sem szólított, kiket a szülő szeretete, az anyai, a test-

16) Judic. 5, í). 
>•) 3. Mach. 8, 27. 
'") Judic. 5. 31. 

véri szív aggodalma visszatartott, kiket épen ily gúnyolódok 
rémitései elkedvetleníthettek, kik mégis daczára eme aka-
dályoknak, mentek, messze földre, hazájukon kivül vérüket 
ontani, életüket adni, nem családjukért, nem tűzhelyükért, 
nem hazájukért , henem a rend, az emberi becsület, a társa-
dalmi nyugalom és tisztesség megmentéseért. Ahol igazságos, 
ahol szentügy vau, oha húz a kath. sziv is. Amely elme ily 
magas eszmékre, amely lélek ily magas szellemi kincsek, 
amely sziv ily szent érdekek szeretetére fellángolni, és mel-
lettök annyi akadályokkal megküzdeni képes, az nem bé-
rencz, az nem gyáva, az nem gyülevész nép, az a világ leg-
nemesebb hadserege, a hadseregek becsületességének első pél-
dánya. A katonát nem a fegyver teszi, mert ez a rablónál is 
megvan, hanem az ügynek szentsége, igazsága, jogossága. 
Tessék lenézéssel szólni e pápai hadseregről, mely egy hó-
napon át vitt mindennapi zaklattatásban meg nem tört, min-
dennapi támadásban el nem lankadott, mindennapi utazás-
ban, jobbról, balról, hirtelen, váratlan felfogott csatározások-
ban ki nem fáradt ; mely mindig nagyobb számú ellenség 
ellen csatába kelt, mely mindig ugy mint 1 a 10, a 20, a 30 
ellen vivott, mégis mindig győzött; mely egy fészket tízsze-
res erő ellen 26 óráig meg tudott tartani, négy ostromot 
győztesen visszaverni, mely ahány csatát, ugyanannyi dia-
dalt számlált ; mely a templomban fejjel földig borul, a mi-
séző papnak önkényt szolgál, mely minden reggel gyónik, 
minden estve bűnbánatot gerjeszt szivében : e sereg a szen-
tek serege, e sereg a ker. tökéletesség példánya, e sereg 
halni nem fél, sebesülni nem retteg, e sereg a világ hadainak 
elsője, aki közölök elesik, erőszakos halállal, a szent ügyért, 
a szentügy ellenségeinek golyói által hal meg, ez vértanú, ez 
szent, ez üdvözült. Non mors, sed causa in morte facit marti-
rem. Tessék gúnyolni e sereget, régtől óta a pápai sereg ha-
daknak sem nézetett ; nem volt szükség hogy harczoljou, de 
amint a szükség betör, a katonai erény is meglesz. A pápai 
hadak e csatákban a vérkeresztséget megkapták, a világ bá-
mulatát kivívták, a világ első hadseregének, a franczia ka-
tonaságnak tiszteletét, becsülését megérdemelték, úgyhogy 
akik 1865-ben Romában egy s ugyanazon kávéházban sem 
jöhettek össze, most e csaták babérjai után, mint testvérek 
együtt já rnak és mint bajtársak,kik egymást egyszer Grandol-
foban gyilkolták, most kölcsönös tiszteletben egymást barát-
ságosan ölelik. Tessék elfordulni e nemes ifjaktól, kiknek 
elődei Lepantónál a török hadaknak akkoráig törhetlen 
erejét elsők törték meg, úgyhogy azon megtörés után mai na-
pig sem gyógyulhatot ki; kik Hunyadi, Capistrán alatt Nán-
dorfehérvárt, Lotharingai Károly alatt Budát visszafoglalták^ 
kiknek ősei annyiszor harczoltak a magyarok oldalán a tö-
rök ellen, kiket Mátyás király, kiket a magyar országgyűlés 
alázatosan kért a pápáktól, kik által hozott védelmért a ma-
gyar haza örök hálát ígért a szentszéknek. Tessék garibaldi-
fillért gyűjteni, küldeni, ebben hazátok történelmét megta-
gadtátok, nemzetötök érzelmeit kioltottátok, méltók vagytok 
az ügyre, a társra, kihez szegődtek. 

Tessék tisztelni, kezet szorítani, megölelni, kortes-
módra összecsókolni,sőt még többet is,ha tetszik,tessék velők 
azonosulni, őket a családba testvér gyanánt befogadni, amint 
a liberálisok házi, családi körébe tartoznak is, a veres-inge -
seket, kiket nagy toborzás, s országos mozgalom mellett is, 
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csak nagy nehezen lehetett összeszedni, 6000-re gyűjteni, 
— kiket a haza nagyságával csak ugy lehetett feltüzelni, 
hogy mindeniknek 40 lirát markába nyomtak, a pápai kerü-
leten álló templomok, püspök- s paplakok kirablását kilátásba 
tették, s a marsalai hősök örökös nyugdijával kecsegtettek. 
E rabló csoport nem annyira akar t harczolni, mintsem becsü-
letes polgárokat sarczolni ; nem akart fegyelmet tartani, ha-
nem csak mindent, ami értékes, zsebre r a k n i ; nem keresett 
egységes hazát, hanem csak zsiros potyát. E hősök oly vité-
zek voltak, a fegyvertelen kolostorok s plébánosok ellen, 
hogy ahol pápai zuavval találkoztak, vele soha helyt nem áll-
hat tak, Monte-Librettit, 1200-an levén, 80 pápai zuavnak át-
adták, hozzá még 160-at fogolyul. E hős honfiak a piszkos 
zászló alatt, a monte-rotondói dómot, a mentanai szent Mag-
dolna-templomot ugy kiprédálták, ugy befertöztették, hogy 
a vandalok, a musulmanokon is túltettek. A foglyok zsebei-
ből Romában feszületeket, kelyheket, patenákat , reliquiariu-
mokat, velumokot húztak ki ; még az ón olajtartó a kereszt-
kútnál sem talált kegyelmet az annexiók ellen azoknál, kik 
Romát annectálni akar ták ; de nem birván annectálni az örök-
várost, annectálták azokat, melyek a romai egyházi cultus-
hoz tartoztak. Tessék, liberálisok, ölelni, üdvözölni ezeket, 
testvéreitek ezek, annectáljátok az általok elvesztett, sőt ki-
gúnyolt becsületességet is. Áll ja tok e rablókhoz, ha annyira 
szeretitek e veres-inges hősöket, templomi készletek kandi-
kálnak ki zsebeikből. Többet tehettek még ; jöjjetek utánok, 
lépjetek be a rotondói dómba, a mentanai szentegyházba, itt 
t ivornyáznak ők, — olyakat találtok, melyekről müveit kö-
rökben szó sincs soha, de miután elvbarátaitok ők, tetteiket, 
habár a borzalom mellett utálatot gerjesztenek, zászlóitok, 
elvrokonságtok jellemzésére nem irtózunk elmondani, hogy 
mindenik irtódzék, amit a garibaldista tábor nem irtódzott 
megtenni. Az oltárok feldúlva, a szentségtartó ellopva, az Ol-
táriszentség a szalma közé, melyen t ivornyáztak, szétszórva, 
minden oltáron, hol mise tar tat ik, ember-piszok, — a szobrok 
feldöntvc, a földrefektetve, arczukon emberpiszok, — a szek-
rények a miseruháktól kiüresítve, emberpiszokkal megtöltve, 
— borzad a toll, — a feszületek földre fektetve, emberpiszok 
alá temetve Nem kell többet szólni. Tessék ölelni, csó-
kolni e hazafias, e lelkesült bandákat , elvrokonaitokat, ember-
piszok van raj tok, et sordes ejus in pedibus ejus,csókolni valók; 
kik mult évben a tyroli városokba a táborból meztelen bejártak , 
azok a dómban, a templomban laktak; elvrokonságuk méltó 
reátok,fogadjátok el,viseletük megtisztel titeket, dicsőségük a 
ti zászlóitokra illik, erkölcseik rokonérzelmetöket kiérdemli. 
Az liberális zászló, mely alatt raboltak, ahova léptek, a he-
lyet megfertőztették, azután elszaladtak, akik megálltak, 
mint a patkányok, haza, a ti kar ja i tokba küldettek. Sírja-
tok, hogy ily nép a capitoliumra fel nem ülhetett, mert közölő 
t>00 gyepre ültettetett, vezére pedig kocsira ülve futott, merre 
látott, amint tudott. A blasphemus lett hires Fuss-tábor-
nok, fussatok utána. Orditozott cz öreg blasphemus a rákfe-
néről ; igaz, Italiát nagy rákfene emészti, genyeiben rodhadt, 
tagjai mihamar hullani fognak; de ki e rákfene ? a közeli 
nemzedék rá fog mutatni ; orditozott vámpírról is; I tal iának 
vampirja is van, mely neki nyugtot nem ád ; a vampir a sí-
rokat keresi fel, dc akit igazán vampirnak fognak mondani, 

az sírt ás, az olasz i f jakat sírba dobja, azután szökik, szökik, 
amerre lát, amerre bir. Ez valóságos vampir. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Vallás- és közoktatási magyar ministerem előterjesztése folytán a 

szatkmári székesegyházi káptalannál N é m o t l i y J ó z s e f őrkanonok-
nak olvasó-kanonokká, R u d o l f P á l fó'esperes-kanonoknak éneklő-
kanonokká, és cserneki és tarkői T) e s s e w ff y E m m a n u e l iskolás-
kanonoknak őrkanonokká leendő fokozatos előléptetését jóvahagyván, 
az ennek folytán üresedésbe jött két utolsó valóságos kanonoki állomásra, 
és pedig a székesegyházi főesperosi állomással összekötött utolsóelőtti 
kauonoki állomásra S z e p e s s y S á m u e l marmarosi főesperest és 
szigeti plébánost, az utolsó iskolás kanonoki állomásra pedig S m o e z o r 
I g n á c z czimzetes prépost és nagybányai plébánost; továbbá ugyan-
ezen székeskáptalannál czimzetes kanonokká K e s z n e r A n t a l huszti 
plébános s érdemesült alesperest ozennel kinevezem. Kelt Bécsben, 
1867-ik évi nov. 21-kén. Ferencz József s. k., b. Eötvös József, s. k. 
vallás- és közoktatási ni. k. minister. 

B R U X E L L E S , nov. 20. Az itteni „Revue de Bruxel-
les" czimü lap következő igen figyelemre méltó horariumot 
tett közzé a sz. miseáldozat soha meg nem szűnő folytonos-
ságának kimutatására : „Kelettől nyugatig nagy az én ne-
vem a nemzetek között, és minden helyen az én nevemben 
szeplőtelen áldozat mutattat ik be. Igy szól Isten Malachias 
próféta által. Ezen áldozat valóban szünetnélküli mai nap-
jainkban, mert a föld különféle részein a nap és éjjel min-
den perczeiben szentmisék mondatnak. Ezen tény tárgya 
egy 1863-ban megjelent értekezésnek, melynek szerzője 
Maillet atya Jézus-társaságából. Miután —- mond — a nap, 
a föld különböző vidékeit egymás után világitja meg, és mi-
után már most a föld minden részein vannak katholikus ál-
dozárok és oltárok, a vérnélküli áldozat soha meg nem szű-
nik. Igy például, miután reggeli hat1 óra félórával előbb van 
Romában, mint Lyonban, és itt félórával előbb, mint Ma-
dridban, látni való, ha e városok mindegyükében a pap 6 óra-
kor lép az oltárhoz, az áldozat másfél órán át folytattat ik. 
Ha e szerint igy helyről helyre az áldozárokat az egész föld-
tekén elhelyezve képze l jük , a szent áldozatnak soha meg 
nem szűnő folytonossága világos. Az idő szerint igy oszla-
nak meg : 

1. A szentmisék éjféltől délig. Éjfélkor. — Midőn Fran-
cziaországban és szomszédságában éjfél van, a szentmisék 
mondatnak Ázsiában, nyugati Chinában, Siam királyságban 
és Malacca félszigetén, később valamivel Birmanniában és 
és Thibetheu. 

Elfél után 1 órakor Bengáliában, Dacca, Calcutta, Pa-
tua apostoli helynökségek területén, később Ceylon szige-
tén, Madras, Pondichéry és Madurában. 

Két órakor Malabar vidékén, Maissour, Groa és Bom-
bayban. 

Három órakor a indiai tengerek szigetein, de Frange, 
Seychelles, Bourbon, Reunion szigeteken, később valamivel 
Madagaskarban. 

.Négy órakor a persiai és adeni missiókbari, Bagdadban, 
Mesopotaniában, Syriában, Paliistinában, Afrikában a gal-
lasok országában, Abyssiniában, Zangvebarban ; később 
európai Oroszország egy részében. 

Öt órakor Kis-Ásiában, a görög szigeteken, Európá-
ban pedig Lengyelhonban Orosz, Austria, és Törökország 



— « 370 

egy részében, Egyptusban Natalban, a Kafferek vidék mel-
lett és a jó-reménység fokán. 

Hat órakor : Európában Osztrák és Németország egy 
részében, Svajczban, Olaszhonban (Romában) azután Fran-
eziaországban, Belgiumban és Angliában, Afrikában, Tri-
polisban, Tunisban, később Algir és Dahomeyban. 

Hét órakor : Spanyolország, Portugal és Irhonban, sz. 
Illona és Taerae szigeteken. 

Nyolez órakor : Senegal-Senegambia és a két Guineá-
ban, a canari, azori szigeteken, és íslandban éjszakon. 

Kilencz órakor : Dél-Amerikában, Brasiliában, Fer-
nambugo, Olinda és Sansalvatorban. 

Tiz órakor: Guyana, Paragvay, Urugayban , és 
Északamerika „Terre neuve" vicariatusában. 

Tizenegy órakor Ujskócziában, és Brunswikban, Szent-
háromság, Domonkos, Martinique és Gvadeloup szigeteken, 
később valamivel Haitiban, Venezuela, Bolíviában és az ar-
gentini köztársaságban. 

2. A s z - m i s ó k d é l t ő l — é j f é l i g . 
Délben. Midőn Franeziaországban dél van, urunk vér-

nélküli áldozatának bemutatása más távol vidékeken kezdő-
dik. Igy Éjszakamerikának Canada, Hudsonöböl, Virginia, 
Maryland, Carolina e's Florida államaiban, Jamaica és Cuba 
szigetén, továbbá Granada és Peruban. 

Éjfél után egy órakor : Missouri, Louisiana, Texasban. 
Két órakor : A „Montagnes-Rocheuses" czimü jeles mis-

sióban. 
Három órakor: Californiában és Oregonban. 
Négy órakor : Oceaniában a Manganerai és Marquises 

szigetcsoporton. 
Öt órakor Pomotu, Taiti, Sandvich szigetcsoportokon. 
Hat órakor : Oceaniának ujon megtérített szigetein 

Hamea, Tonga, Wallis, és Futunán 
Hét órakor : Uj-Seelandban és a Viti szigeteken. 
Nyolez órakor : a Pius, Uj Caledonia, Uj Hebridák és 

Uj Philippinák szigetein. 
Kilencz órakor : keleti Austrália angol telepitvényein, 

Sidney, Bribane és Melbourne megyékben, később Tasma-
niában. 

Tiz órakor; Adelaide megyében, Moluques, Celébés, és 
Philippin szigeteken Oceaniában, Asiában pedig Mandzsú-
riában, Coreában és a japán Lieu-Kieu szigeten. 

Tizenegy órakor : Oceania, Perth, és Batavia megyéi-
ben, Asiában keleti China, később Cochinchina és Tonkinban. 

Maillet ezen eucliaristicus óramutatója minden beszéd-
nél hangosabban szól hozzánk Jézus szeretetéről, ki az 01-
táriszentségben köztünk lenni óhajt. Ez óramutató segélyé-
vel minden időben tudhatjuk, hol van szt. miseáldozat, és 
avval jó szándékunkat a felajánlásra egyesíthetjük. 

VEGYESEK, 
Tegnap délelőtt (nov. 24-én) — mint előre jeleztük — 

az egyetemi templomban a kath. egyház egyik legjelenté-
sesb szertartása, t. i. benedictio Abbatis tartatott. A kirá-
lyaink s főuraink kegyét egykor oly bő mértékben élvezett, 
a magyar tanügy terén annyi érdemeket szerzett, dicső tör-
ténelmi múlttal biró premontrei kanonok-rendnek a jászói 
prépostsághoz tartozó tagjai nyertek tegnap atyát, vezért, 
főnököt mélt. és főt. Kaczvinszky Victor urban. A szentélyt 
gyönyörű szőnyegek boriták, s a főoltáron kivül a benedi-
cálandó prépost ur számára még egy kisded oltár is volt fel-
állitva, — mig az érseki faldistoriummal szemben egy asztal-
kán a megaranyozott két hordócska, ugyanilyen két kenyér 
s a gyertyák voltak láthatók, melyeket hálája jeleül a bene-
dikált szokott átnyújtani offertoriumkor a szertartást végző 
főpapnak. 10 órakor megérkezett nm. Bartakovics Béla egri 
érsek ur ő extiája, s azonnal kezdetét vevé a püspök-szente-
léshez némileg hasonló szertartás, melyet a celebráló érsek 
ur azon örömteljes élénkséggel végzett, melyet az egyház-
fejedelmen rendesen észrevehetni az isteni titkok ünneplésé-
nél. Kaczvinszky ő méltósága körül Kruesz Chrysostom pa-
nonhalmi főapát ő méltósága s Kubinszky papneveidei kor-
mányzó ur ő nga segédkeztek. A magyar nyelven szerkesz-
tett s gyönyörűen kiállított királyi legkegyelmesebb adomá-
nyozó levélből, mely azonnal a szertartás kezdetén felolvas-
tatott, a szép számmal egybegyűlt közönség megérthető, hogy 
az egyház, haza, fojedelem s tudományok iránt mily érde-
mekben dús az, kit saját társai választása s egyéb tanácso-
sok meghallgatása folytán a fels. király bizalmával mega-
jándékozott, s oly kitüntető állásra emelt. Mélyen megható 
volt, midőn e szertartás végén, mely a szokott rendben folyt 
le, felzendült, a Te Deum, s az újonnan benedicált prépost 
ur már teljes főpapi ornatusban végig ment a templomon, s 
a jelenlevőkre első főpapi áldását adá. A méltóságteljes ar-
ezon mély meghatottság alázatossággal párosulva volt látható 
s a jövőre gondolva reményünket szilárdulni éreztük, hogy 
az u j főpap bölcs kormányzását, Clió ismét fényes betűkkel 
irandja lapjaira. Nincs egyéb óhajunk, minthogy a mélt. 
prépost ur — ki köztudomásilag a főrendi háznak is tagja 
állásánál fogva — a gondjaira bizott rendet ad multos annos 
kormányozhassa. Az ünnepélyen Pap-Szilágyi nagyváradi 
g. sz., s Bonnaz csanádi püspök ő mlgaikon kivül igen szá-
mos és diszes közönség volt jelen. (P. H.) 

Jekelfalusy Vincze, székesfehérvári és Biró László 
szathinári püspökök ő méltóságaik a pesti Oltáregyletnek 
5 0 - 50 frtot kegyeskedtek adományozni, melyért a kegyes 
jótevőnknek az egylet részéről a legforróbb hálaköszönet 
nyilvánittatik. 

Előfizetési hirdetés. 
A „Religio" czimü egyházi s irodalmi folyóirat szerkesztését a fm. herczeg-primás kegyes en-

gedélyével a közelgő' újévkor ismét átveendő, az évek előtt tapasztalt és azóta talán el nem koczkázott 
nagylelkű pártolásért esedezni bátorkodom; kérve egyszersmind a t. cz. előfizetőket, hogy megrendelése-
ikkel minélelőbb szerencséltetni méltóztassanak. Az előfizetési összeg egész évre 10 frt. 50 kr., félévre 5 frt 
25 kr. Helyben előfizethetni a szerkesztőségnél (kalaputcza 5. sz.) és Kocsi Sándor nyomdai irodájában. 
(Haltér és aldunasor sarkán 9. sz.) 

Pesten november hó 29-én 1867. 
Dr. Pollák János. 

kanonok, egyetemi tanár. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1867. K o c s i Sándor által (Érküvy, Galgéezy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 



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

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

KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, december 7-én. 40. II. Félév. 1867. 

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

Havi szemle. 
i l . 

A fegyver megtette az ő kötelességét, most már 
a nemzetközi jogok tanácsa hivatikmega munkára; 
adja Isten, Europa nyugalmának érdekéből kiván-
juk, hogy az igazságra, a jogra ez is oly kedvező 
eredményű legyen, mint a mentanai csata. De bármi 
legyen a nemzetközi tanácskozásból, mely meg-
születési nehézségeiben is hangosan hirdeti, meny-
nyire gyenge a jogérzet már Európában : Pius di-
csőséges uralkodása fényes hadi tettek által is lesz 
emlékezetes. Iiarczol a szentatya adversus nequi-
tiam tenebrarum harum, az Isten megadta neki, 
hogy mint világi fejedelemnek is a győzelem és tábori 
diadal babérjai diszithessék szent halántékait. 

Semptember 29-étől november 3-áig a pápai 
hadak mindig vivtak, csatáztak, nagyobb számú el-
lenség ellen mindig győztek. Bagnoreát oct. 5-én, 
Nerolát oct. 19-én, Monte-Librettit oct. 20-án győz-
tesen bevették, ahol a veres-ingesekkel találkoz-
tak, ezeket mindig megverték ; mig nov. 3-án, leg-
nagyobb veszély közepette, az öreg sacrilegust fő-
táborhelyén végső csapással leverték, 10,000 főnyi 
hadait utólsó emberig lefegyverezték, szétverték. A 
szentszék bebizonyította ezekben is, hogy a pap jól 
tud kormányozni, a veszélyben tud erősen helyt ál-
lani, a veszélylyel, legyen bár legnagyobb, bátor 
szembe is szállani, csatát fogadni, csatát nyerni. Az 
országlás tehát nem titok előtte, sőt a szentszék bi-
zonyította be, hogyan kell magát viselni a kormá-
nyoknak ily helyzetekben, ha életre valók. Moustier, 
franczia kültigyér jul. 30-án irta Romába : „legfőbb, 
hogy Pius ne veszitse el bizalmát önmagába; a 
csüggedés i t ta legnagyobb veszély volna;" Armand 
aug. 6-áról tudósitja Moustiert: „a szentatya és kor-
mánya oly elhatározott, népeibe s hadseregeibe oly 

erősen bizik, hogy minden várakozást felülmúl."1) 
Befejeztetvén a hadi müvelet, vizsgálhatjuk a hely-
zetek erkölcsi, politikai, diplomatai oldalát. 

1) A pápai hadak vitézsége, vezéreinek hadi 
tudománya és ügyessége, végre a rettenthetlen bá-
torság a támadásban, a renditlen kitartás a kivivott 
helynek megtartásában teljes fényben tüntfel. Eme 
hadjáratban a pápai hadak a világ első hadseregé-
nek bizonyították be magokat, a fejedelmek, a kor-
mányok bámulatát, a franczia hadsereg rokonszen-
vét, tiszteletét, barátságát kivivták, kiérdemelték. 
A franczia sereg tanuja volt, mily ellenállhatlanul 
támad a pápai hadsereg, mily rögtön szakgatja fel 
az ellenséges hadsorokat, mint dönti halomra, vagy 
mint kényszeríti futásra a fegyveres ellenségeket. 
A veres-inges sacrilegus, bevovén 7000 ember élén 
a 350 pápai által védett Rotondót, a pőpai hadsereg 
elé nyargal, leveszi előtte fövegét, s mondja: „ti vi-
téz hadsereg vagytok, veletek mindenhová lehet 
menni." A győző meghajlott a legyőzött, inkább az 
elnyomott kis sereg előtt. 

A ker. erény tehát legvitézebbnek bizonyította 
be magát. A pápai hadak erkölcsi fegyelme oly pél-
dás volt, hogy ebben Europa minden hadseregeit 
fölülmúlja. Ker. bátorság, ker. kitartás, ker. önfel-
áldozás, ker. bizalom az Isten határozataiba, mély 
és erős meggyőződés az ügy igazságáról, szentségé-
ről, nagy jelentőségéről,— lángoló szeretet fejedelme-
ért, ennek dicsőségeért, megnyugvás, feltétlen enge-
delmesség vezénylője iránt: ezek szülik az igazi 
hadi erényt, melyre a fővezér mindig, minden alka-
lomkor támaszkodhatik. Tudván, hogy a szent ügyért 
meghalva, vagy megsebesitve, örök életet nyer az 
egekben, a bün szenyjétől, az emberi gyarlóság téve-
déseitől menten már megy a csatába, rohan a halál-
ba, siet az örök dicsőségbe. Martell Károly, Nagy-
Károly hadait ily erények diszitették, s Nagy-

') A franczia kékkönyvböl, — Univers 222. szám 27. 
nov. 1867. 
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Károly a pogányok erejét megtörte, a ker. társadalom, 
a ker. államcsalád a barbárok ellen magát biztosí-
totta, Europa uralkodását az egész világon megala-
pította. Józanság, mérséklet, szüzesség, fegyelem, 
engedelmesség tette a pápai hadakat kitűnővé; az 
oltártól a csatába, a csatából az oltárhoz szaladt, 
hogy az Isten segedelmét kikérje, hogy a győzel-
met az Istennek hálával megköszönje. Mily döntő 
az összeütközésben, oly szelid, oly szeretetteljes az 
ütközet után a megsebesült, vagy magát megadó el-
lenfele iránt; Mario-White veres-inges nő ezekről 
bizonyságot tesz.2) 

A pápa, mint fejedelem, bebizonyította, hogy a 
ker. erkölcs legszigoruabb fegyelme mellett legbá-
torabb, legjobb hadsereget lehet szervezni ; sőt bebi-
zonyította azt is, hogy a ker. erkölcs és vallásosság 
az egyedüli szellemi, törhetlen, s mindent törő erő: 
az erkölcstelenség pedig gyávaság, a vallástalanság 
pulyaság, a bün, a buja-romlottság tönkrejutása a 
hadaknak. Nem az anyagi, hanem a szellemi erő 
győz a csatában ; aki legyőzetett, előbb akaratjában 
tört meg, s mielőtt a fegyver esnék ki kezéből, 
összeomlott már előbb az ő lelki ereje. Halni kész 
hadsereggel nem lehet csatát veszteni; halni kész 
hadsereg pedig nem más mint törhetlen lelki erő; a 
csatának elvesztése nem más, mint kikiáltása annak, 
hogy a hadsereg tovább halni nem akar ; a lelki ve-
reség mindig megelőzi az anyagi vereséget; csak az 
fut a csatából, csak az hagy fel mindennel, aki már 
lelkében megtört. 

2) Mily megrovásoknak, a gyűlölet mily kifa-
kadásainak adott e dicső győzelem alkalmat ! Sirat-
ták a futó veres-ingeseket, siratták a vérben, sebben 
fekvőket a csatatéren. A kőmivesség, a cosmopolita 
forradalom veretett meg Mentana alatt, a liberális 
lapok csak saját vereségükön siránkoztak. Saját ve-
reségén feljajdul mindenki. A gyűlölet kifakadása 
igen természetes volt. Aki mit keres, azt meg is 
kapja; aki a fegyvernek neki rohan, fegyverrel 
veszhet el. A pápa nem támadott senkit, őt támad-
ták meg saját házában, ő védte magát, mikint más 
fejedelem védené jogait ily esetben. A büntetés, a 
csapás tehát igen meg volt érdemelve, önkényt volt 
felkeresve. Sajnálni lehet némely családok fiataljait, 
kik a forradalmi secták által elcsábitatva, a veres-
inges táborba álltak, sajnálni lehet a szülőket, kik-
nek fiataljai a csatában elvesztek; a pápa az első, 
ki őket sajnálja ; de ha számon kell kérni a kion-

2) Uni t à catt. 273. sz. 23. nov. 1867. 

tott vért, csak attól lehet azt kérni, ki ezen rab-
lói támadást kezdte, aki e fiatalokat a veres-inges 
zászló alá csődítette, csábította, toborzottá. Átkozzák 
tehát az anyák, nem azt ki a csatát megnyerte, ha-
nem aki fiaikat e nem szükséges csatába vezette ; 
átkozzák azt, ki az Isten és minden szentek ellen 
Italia földjén legtöbbet átkozódott ; ez Italiának rák-
fenéje, ez Italia lelkén az égő bün, arátapadt piszok, 
fertelem, mely miatt Italia nyugalmát vissza nem 
nyerheti, a nemzetek családi körében becsülettel 
meg nem jelenhet, ő Italián az Isten büntetése. 

Fejedelem a pápa, a fejedelmek minden jogai-
val bir; tehát a hadakozás jogával is. Saját jogait 
védeni annyi mint az igazság erényét gyakorolni : 
ezen erény a pápáktól el nem vétethetik. A háború 
az igazság Ítélete e földön, mely ugyan sokszor a 
bűnöst menti fel, az ártatlant elitéli, mint bármely 
földi törvényszék. Háborút vinni annyit tesz, mint 
az erősség erényét gyakorolni ; kitűnik a háborúban 
a bölcseség, az okosság, a mérséklet; tebát mind a 
négy sarkalatos erény; kitűnnek sorban más eré-
nyek is, annál fényesebben, minél válságosabbak a 
háború esélyei : ezen erényekkel tündökölhetik a 
pápa is. Igaz, hogy a pápa az emberiség lelki atyja, 
hogy hivatása békét hirdet: de nem is iudittatik meg 
az igazságos liáboru, hanemha békeért. Bellum habet 
nécessitas, pacem autem voluntas. Háborút a pápa 
soha nem keres, a háborút a pápa miudig kerüli ; 
de köteles-e minden igazságtalanságot elszenvedni, 
háborút pedig soha nem kezdeni ? Köteles-e a szu-
ronyt megáldani, az ágyura áldást mondani, mely 
ellene kifeszittetik, kiszögeztetik ? Köteles-e a szent-
szék jogait a legelső vakmerőnek prédára ereszteni, 
és pedig védtelenül ? Ez annyit jelentene, hogy a 
gonoszságnak a szent ember ellen minden merényt 
szabad tenni, a szent embernek pedig minden me-
rényt el kell tűrni. Ez nem volna ker. erény, ha-
nem pokoli szabadalom a gonoszok kezében az ár-
tatlan igazak ellen, kik ellen a gonosz annál dühö-
sebben merénykednék, minél inkább büntetlenül te-
hetné ezt, nem levén szabad az igaznak magát vé-
delmezni, s a fegyvert a gonosznak kezében össze-
törni. És ha tanácsoltatnék is a méltatlanságot el-
tűrni, de nem tanácsoltathatik, hogy valaki köteles-
ségét megsértse, milyen a fejedelmet kötelezi, hogy 
saját népét a lehetőség utólsó pillanatáig védje. Ha 
a pápának nem szabad háborúra kelni, akkor egy 
fejedelemnek sem szabad ; s amely háborútól a pá-
pa letiltatik. letiltatik attól minden fejedelem is. Jog-
talanságot, igazságtalanságot senkinek sem szabadéi-



követni ; tehát igazságtalan háborút sem kezdeni, bárki legyen 
az. Amely pápák háborút vittek, a békének minden eszközeit 
előbb megkísértették,például II . Gyula pápa Velencze, Miran-
dola, — VI. Pius a franczia köztársaság ellen ; a kezdett há-
borút legszelídebben vezették.3) Csak azt lehet mondani, 
hogy a pápák igazságtalan háborút soha nem indítottak. De 
mikor békés házunkban nem maradhatunk, hacsak azt fegy-
verrel nem védjük ; a fegyvert igazságosan használjuk; az 
igazságosság erény, mely a szelídséggel mindig megegyez. 
Azok szoktak ily alkalommal a pápa köteles szelídségére, 
megáldó hivatására hivatkozni, kik minden igazságtalanságot 
helyeselnek, mely a pápa ellen történik ; ők akarnák, hogy 
a pápa az ö ajkaikat is megáldja, mikor ellene átkozódnak, az 
ö fegyvereiket is, melylyel gyilkolnak. IX. 'Pius nem magá-
nak, hanem a szentszéknek, utódainak, az egyháznak, a 
kath. világnak számára védi a fejedelemséget; esküdött ar-
ra, hogy minden szabad eszközzel védeni fogja, mely ren-
delkezésére álland : ily szabad eszköz az igazságos háború. 
A szentatya megtámadtatásának igazságtalansága oly vilá-
gos, hogy nincs ember, aki a jogot tiszteli, hogy a veres-in-
ges beütést jogtalannak, kalandori merénynek nem bélye-
gezné. Ennek bélyegezte azt maga a florenczinek nevezett 
forradalmi kormány is, habár a sacrilegust ő biztatta, ő nó-
gatta a pápai államok megrohanására. 

3) A romai, s az egész pápai területen lakó népség hű-
sége a szentszékhez kétségkívüli, sőt páratlan a világon. 
Hét évi izgatás, vesztegetés, rémités egy városkát sem birt 
lázadásra birni a pápa ellen. A fegyveres betörés csak a 
pápai alattvalók törhetlen hűségét bizonyította.4) Egyetlen 
egy város sem fogadta a betörőket örömmel, sőt mindenik 
rettegéssel, borzadással. Egyetlen pápai alattvaló sem állotta 
veres-ingesek közé. Hol van ehez hasonló hü nép a világon ? 
A lázadást be kellett vinni, mert bent nem lehetett kigyúj-
t an i ; a betörők majd mind felső Italiából valók; ezt a hiva-
talos florenczi újság is bevallja;5) 70 veres-ingesnek kellett 
megkísérteni, hogy Cairoli vezetése alatt, Tiberisen lefelé 
úszva, Romába belopja magát, hogy igy bent lázadást csi-
náljon. Akik[Romában elfogattak oct. 22—23-án, mind idege-
nek voltak. A római, a pápai nem akar Italiához csatlakoz-
ni, élethalál közt tanúsított viseletével a pápai fejedelemség 
mellett szavazott. Opinione, florenczi kormánylap nov. 14-én 
egy veres inges levelét közli, melyben ez i r j a . „Hatszor 
voltam Garibaldival hadjáraton ; de hetedikszer nem me-
gyek, mert rosz nevünk van a romai nép között."6) 

3) XII-ik Lajos franczia király Peschierát bevette, az egész örsé-
get lemészároltatta ; (Hist, de la ligue de Cambrai liv. I. ch. 25.) II-ik 
Gyula pápa ép utána Mirandolát vette be ostrommal, senkit sem fejezte-
tett le. Ezt Roscoe, angol iró emliti. (Life and pontificate of Leo the 
tenth. London 1808. torn. 2. ch. 8. pag. 68.) Felhozza Casanova „Post 
expugn. Mirandulae 1571. jun. 21." versét II. Gyula pápa szelidségéről: 

Vix bellum indictum est, quum vincis, nec citius vis 
Vincere quam parcas ; haec tria agis pariter. 

Una dedit bellum, bellum lux sustulit una, 
Nec tibi, quam bellum, longior ira fuit. 

4) Moniteur oct. 17-én irta : „Dans toutes l'étondue des Etats pon-
tificaux la population non seulement demeure calme, mais se prononce de 
plus en plus contre les envahisseurs." — Univers 182. sz. 18. oet. 1867. 

') Gazzetta uff. 317. sz. 1867. 
6) Io non andrô cortamente la settima ; è troppo cattivo il nome 

che ora suona di noi tra il popolo romano." Unità catt. 271. sz. 21.nov. 1867. 

Bertani, a veres-inges fővezérek egyike, a hadjárat si-
keretlenségét, a többi kedvezőtlen körülmények között an-
nak is tulajdonítja, hogy „a nép mindenütt oly hidegen foga-
dott, mikint egyetlen egyet sem lehetett soraiból toborzani; 
t i tkainkat a pápai vezéreknek mind elárulta; mi alig tudtuk, 
hol van a pápai sereg, a papai vezér pedig minden lakosban 
egy kémet birt,aki minden mozdulatainkat elárulta. E nép oly 
ostoba,oly buta, hogy azt sem tudja, mi a szabadság, mi az egy-
séges Italia, vakon hódol a pápának, szabadsági lelkesedésre 
képtelen. Szabadítók gyanánt kellett volna neki minket fo-
gadni, ő ellenségnek tekintett, tőlünk egyátalán idegenkedett; 
az élelmet is parancscsal kellett tőle kapni. Mondhatom, 
hogy mult évben Tyrolban több rokonszenvvel találkoztunk 
a népben."1) Miért volt pedig oly idegen a veres ingek iránt 
a pápai nép, Bertani annak tulajdonítja, mert Italia roszul, 
igen roszul kormányoztatik.8) A pápai nép reuditlen hűségét 
a franczia hivatalos okmányok szinte bizonyítják.9) Példát-
lan hűség, becsületesség, hogy a forradalom egyetlen egyet 
sem tudott hűtelenségre csábitani, mely néphűség egyetlen 
egy országban sem bizonyulna be oly fényesen, oly kivétel 
nélkül. 

A pápa tehát soha nem állott, ma sem áll saját alattva-
lóival szemközt, hanem alattvalóinak élén a forradalmi hi-
vatalos Italia ellen. A szentszéket nem kell az alattvalók, 
hanem a külforradalom ellen védeni. A népszavazat, melyre 
annyiszor szoktak hivatkozni a forradalmárok, Italia ellen 
szólt ; szavazott e nép a pápa mellett annyiszor, hányszor 
lázadásra bujtogattatott, ez pedig hét év alatt megszámit-
hatlanságig sokszor volt ; szavazott a pápa mellett, mikor 
az öreg sacrilegus hadai által elnyomatva, mint Bertani 
mondja, a pápa mellett hűséges maradott. Sem bujtogatás 
tehát, sem erőszak nem volt képes e népet rá birni, hogy fe-
jedelmétől elszakadjon. Legalább népszavazatra Romában 
többé nem fog a forradalom hivatkozni, mert e fegyver is 
összetöretett az ö kezében, mikint Mentana a la t t . 1 0 ) . 

A romai nép hűsége tüzpróbát állott ki ; az egész 
kath. világ ragaszkodása fokozódott, úgyhogy a pápa ma 
eresebben áll mint hét év előtt. ,Perseveranza' milanói lap 
oct. 3-áról i r ja : „Viterbóból a csapatok kiűzettek, mert a la-
kosok által nem támogattattak ;" „Gazzetta d'Italia" irja oct. 
4-érői : „az egész mozgalom el volt hamarkodva, kedvező 
alappal nem bir t ; < m ) „Opinione" pedig oct. 8-áról : „az 
egész vállalatban kevés a remény, mert a nép mozgalma se-
hol sem jelentkezik."1 2) Igazak tehát a szavak, miket Fer-
rari 1860. máj. 27-én mondott a kamarákban: „A pápaság, 
melyet ti halottnak gondoltok, vagy majdnem halottnak, né-

') ,Kiforrna' forradalmi lapból Univers 216. sz. 21. nov. 1867. 
») Univors 221. sz. 26. nov. 1867. 
9) Univers 219. sz. 24. nov. 1867. 
10) Ezt Petrucelli della Gattina még 1864-ben megjövendölte. Unità 

catt. 318. sz. 15 uov. 1864; — azért már 1865. mart. 18-án irta „II Do-
vere" lap : „No ; Roma non è dei romani ; Roma é dell' Italia ; Roma è 
nostra. I romani che non lo intendono, non sono dogni dol nome." — Unità 
catt. 70. sz. 24 mart. 1865. — Opinione olasz kormánylap igy ir : „ti a 
pápai nép közreműködésére számoltatok. Csalódtatok ; egy egér sem köve-
tetttiteket. Ti az olasz népre számoltatok. Ez magatokra hagyott titeket." 
— Monde 325. sz. 28. nov. 1867. 

») Unità catt. 235. sz. oct. 9 .1867. 
12) Unità catt. 336. sz. 10. oct. 1867. 
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z etem szerint, aki nem vagyok barátja, a legerősebb. Azt 
látom, bogy abányan csak megtámadták, mind pórul jár-
t a k ; " 1 3 igaz, amit Pisanelli mondott : „a pápai világi feje-
d e l e m s é g e t nem lehet fegyverrel összetörni, annál kevésbbé 
egy törvényczikkel ;"14) igaz, amit a parioli hegy alatt, Roma 
kapui előtt elesett Cairoli mondott : „a pápa nem enged, nem 
engedhet ; a tévely nem léphet alkuba az igazsággal, a jog-
bitorlás nem egyezkedik a joggal ;" 1 5 ) igaz amit a „Diri t to" 
veres-inges lap irt 1867. jun. 30-án: „ez az öreg pápa min-
denben legyőzi a mi gyávaságunkat."1 6) Dicsekszik ugyan 
az Italia név alatt ismeretes olasz forradalom is sokaknak 
rokonszenvével Európában, ezek a kőmives-páholyok, a tit-
kos társulatok hivei, a ker. hitnek, társadalomnak, rendnek 
ellenségei. De mi e rokonszenv a kath. világ oly fényes ta-
núbizonysága, oly széles tüntetése, oly magas pénz- és vér-
áldozata mellett, mely épen az utólsó hónapban országok-
kint nyilvánult? A szeretet, a ragaszkodás fölülmulta a 
gyűlölet minden tényeit, az Isten pedig, hogy vigasztaljon, 
hogy a szent bizálomban erősítsen, hogy a nagyobb küzdel-
mekre buzditson, aczélozzon, ez alkalomban sikerrel koro-
názta. A hitnek harcza volt ez a hitetlenség ellen, a vallásos 
istenesség küzdelme a vallástalan istentelenség, az erény via-
dala a bün ellen, a becsület, a rend háborúja a becstelenség 
és fejetlenség ellen, Italiában ugyan, de köz-
vetve egész Európában; azért volt oly nagy jajveszéklés a 
kőmives, a zsidó, a liberális lapokban a mentanai vereség 
miatt. Akit ütnek az ja jgat ; ütés nélkül nincs fájdalom, fáj-
dalom nélkül nincs orditás. Ami nemes van a világon, az a pápa 
körül gyülekszik, a pápaság szent ügyét védelmezi; ami 
nemtelen, ami aljas, ami romlott Európában, az tör a szent-
szék ellen. Nem szükség, hogy valaki katholikus legyen, 
elég ha becsületes ember, s a szentszék ügyét védeni fogja, 
mint Guizot protestáns,11) mint a prot. fejedelmek 1849— 
1859-ben,18) mint Schuschelka liberális,19) mint Kassan 
zsidó rabbi;2 0) egész Európában, ami egészséges, ami egész-
ség után vágyik, az Pius pápához csatlakozik. 

4) Italiának nevezett olasz forradalom e tényben bizo-
nyította be, hogy semmi hitelre, semmi bizodalomra a nem-
zet-családban nem érdemes. Árulás, esküszegés vol ta szülőjOj 
ezen aljasság az ő da jkája , az ő táplálója ma is. A zürichi 
békekötést még mint Piémont kötötte meg, s ma kötötte, 
holnap megszegte, sőt aláirta a szerződést azon szándékkal, 
hogy meg nem tartja. Az 1864. sept. 15-i szerződés, első nem-
zetközi tény volt, amit te t t ; alig jöt t el az 1867-iki év, mi-
kor a szerződés érvényre jutott, már is megszegte, mert min-
den, amit a sacrilegus tett, az olasznak nevezett szard kor-
mány tette ; sőt e septemberi szerződést is oly szándékkal 
kötötte, aláirta, elfogadta, hogy általa Romát fogja elfog-
lalni,21; mert a francziák kivonultával a szentszéket igy fogja 

is) Atti uffic. 1860. nr. 42. 
») Atti uff. nr 306. pag. 1203. 
l s) Atti uff. nr. 304. p. 1195. 
l e) Quel vecchio Papa ci supora per tutta misura della nostra viltà-
") Armonia 247. sz. 20. oct. 1861. 
i») Unità catt. 84. sz. 7. febr. 1864. — Armonia 230. sz. 4. oct.1862. 
19) P. Lloyd 229. sz. 7. oct. 1864. 
20) Osservatore Romano 199. sz. 31. aug. 1864. 
21) A kamarai tárgyalások, a hivatalos okmányok sorra bizonyit-

megtámadni, amint octoberben megtámadta. Az európai 
•ö emzetcsaládban van tehát egy nemzet, melynek szavára a 
nemzetcsaládi ügyekben semmit sem lehet bizni, melynek 
Ígéretére semmit sem lehet adni, melytől ne várj semmi kö-
telességnek teljesítését, mert jégre mégysz. Megcsalta a nápo-
lyi királyt, mert akkor küldte G—it Marsalába, mikor min-
den barátságot esküdött ; akkor fosztotta meg trónjaiktól az 
olasz fejedelmeket, mikor a zürichi békekötésben azon fejedel-
mek visszatérhetését biztosította, s minden jogaikat föntar-
totta ; akkor tett készületeket, hogy a szentszéket megtá-
madja, mikor annak határait szigorúan megőrizni Ígérte;2 2) 
minél inkább biztositgat, annál inkább biztos lehetsz, hogy 
megcsalni készül. Hazugság, csalás, szószegés, árulás, vesz-
tegetés, szóval : élő, uralkodó bün az, mely az olasz félszige-
ten, a pápai jelenlegi államokon kivül, a kormányt vezeti, 
az isteni hatalmat kezeli. Valóságos istentagadás az euró-
pai családban, melylyel semmiféle nemzetközi viszonyba 
lépni nem lehet. 

E szigorú Ítéletet nem mi mondjuk ki fölötte, hanem 
az ő viselete, sőt ő mondta ki maga fölött 1864. nov. 12-én 
Lamarmora tábornoka által, aki a septemberi szerződést Pa-
risban készítette. Emlité ugyan is a tábornok, mily nehéz 
volt bizalomra birni a franczia udvart Victor és kormánya 
iránt. A párisi kormány kész volt seregeit haza hivni Romá-
ból, ha a florenczi udvar komoly biztosítékot ád, hogy a pá-
pai határokat meg nem szegi, sem önkénytes bandák által 
megszegetni nem engedi. Lamarmora igy szóit : „Dilemmát 
láttam magam előtt, s ki is mondtam Parisban : vagy meg 
nem tart juk a conventiot becsületesen, és akkor mily arcz-
czal fogunk állani Europa előtt ? Ez esetben nem leszünk 
érdemesek, hogy nekünk valaha higyjenek ; vagy megtart-
juk, s hogy megtartsuk, ha szükséges lesz, második Aspro-
montét csinálunk. És ezt én nemcsak a szerződés készítőinek 
mondtam, hanem a franczia külügyministernek, sőt magá-
nak a csaszárnak, miszerint meggyőzzem öt, hogy Italia a 
szerződést becsületesen, pontosan fogja megtartani."23) ,Mily 
arczczal fogunk állani Europa előt t? ' Ép oly arczczal, amily -
lyel szokott állani az, kit a panduiok az erdők setét sűrűi-
ből a törvényszék elé vonszolnak. „Ez esetben nem leszünk 
érdemesek, hogy nekünk valaha higyjenek." E x ore tuo ju-
dicium super te. Nem társadalmi nép ül e kormányon, s ve-
zeti a félsziget hivatalos ügyeit , hanem olyan, mely 
a társadalmon kivül él, a társadalom ellen harczol, s amely 
ellen a társadalom magát élet-halálra védeni köteles. 

5) Épen azért Mentana dombjain nem a sacrilegus, ha-
nem Victor király és az olasznak nevezett szard kormány 
veretett meg. A conventio megszegetett; G—i semmi con-

ják ezt Italia részéről. — Unità catt. 304. sz. 28. oct. 1864. — Osserva-
tore Komano 266. sz. 22. nov. 1864. 

'-') A franczia kékkönyv hivatalos okairataiban ez a főtárgy ele-
jétől végig, mint figyelmeztette, mint intette a párisi kormány aflorenczit, 
hogy a berontási készületeknek elejét vegye ; Rattazzi mindig biztositott ; 
a franczia kormány bizalma megrendült, szemrehányást tett, Rattazzi biz-
tosítást hazudott ; mig végre a franczia trónbeszéd az adott biztatásokat 
e szóval mutatja be, mint hazugságot, mint csalást : „a forradalmi izgatá-
sok fényes nappal üzettek.í' — Univers 214. sz. 19. november — 221. 222. 
sz. 1864. 

s») Atti uff. della camera 1864. nr. 962. pag. 3763. Unità. ca t t . 183. 
sz. 15. nov. 1864. 
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ventiot nem kötött ; ő tehát meg nem szeghette : megszegte, 
aki a conventiot kötötte, aki ennek pontos megtartását ki-
rályi szavával s aláirásával biztosította; megszegte az, ki-
ben a franeziák császárja csalódott ; csalódott pedig abban, 
akire épitett, akibe bizott. Hogy ez nem volt, nem lehetett 
G—i, az kétségtelen. A veres-ingesek megveretésében tehát 
más veretett meg, az, aki azok háta megett állott, hogy, ha 
győznek, a prédát zsebre tegye, mikint 1860-ban tette. 

A veres-inges sacrilegus Victor király alattvalója, tá-
bornoka, kinek nyugdij j á r ; az alattvaló hadakat nem 
gyűjthet, háborút nem kezdhet, hanemha királya, kormánya 
beegyezésével. 

A franczia kormány többször intette, figyelmeztette a 
florenczi kormányt: február 19-én, hogy Viterbo körül, a^cas-
troi herczegségben bandák szerveződnek, hogy Terniben 
fegyvertár van, hogy a veres-ingesek a romai határoknak 
tartanak, Rattazzi biztatott, hogy e mozgalmak jelentéstele-
nek, hogy ő a septemberi szerződést megtartja. Figyeluiez-
tettetett a florenczi kormány arra is, hogy romai beütésre 
toborzó egyletek alakultak, pénzt szednek, toborzanak, fog-
lalóul pénzt adnak. Rattazzi, minister-elnök feleié : mindez 
csak gyermekjáték. April 16-áról Sartiges Romából, Mala-
ret Florenzből irja, hogy a toborzó egyletek a felszervezett 
bandákat a határokra szállítják, s a beütéstől mindennap le-
het félni. Antonelli ezen dulakodásokat „pro memoria" alak-
ban Párisban ismertette. Rattazzi égre-földre esküdött, hogy 
mind ez jelentéktelen, hogy ezt csak mulatságból engedi a 
nyugtalanoknak. April 23 áról Moustier felel Antonelli „pro 
memoria" okiratára, közölvén vele a florenczi kormány is-
mételt biztatásait, különösen Rattazzinak a kamarában tett 
nyilatkozatát, hogy e szerződés pontosan fog megtartatni. 
Ugyanazon napról ir Florenczbe, s figyelmezteti a kormányt, 
hogy G—i Genuából hajóra akar szállni.24) 

Mikor a szerződés megszegése teljes folyamatban volt, 
ép akkor tettek legtöbb, legünnepélyesebb Ígéreteket, hogy 
a szerződést megtar t ják; mikor Francziaországotleginkább 
hitegették, épen akkor készültek azt megcsalni. 

Megcsalni, mert hitték, hogy Napoléont a porosz szö-
vetséggel az interventiotól visszatartják, s ha kell, a porosz-
szal Napoléon ellen háborút indítanak. Emiatt kisértette a 
franczia kormány az ő hadait Romába mindig pánczélos 
hadi-hajókkal, mert az olasz kormány részéről a hirtelen 
végzett merénylői tartott. 

Ha G—dinak csak szabadalmat adtak volna a pápai 
államok megtámadására, már is részesek lennének az egész 
támadásban; de valamint G—di 1860-ban a piemonti király 
pénzén vásárolta a két hajót, melyen Marsalába indult ; va-
lamint Victor pénzén vesztegetett 1860-ban Pepoli, az áruló, 
Bolognában, — Farini pedig Modenában : ép ugy a kormány 
költségén utazott martiusban a sacrilegus és bujtogatott, — az 
állam költségén utazott Genfbe, a kormány hivta őt Capre-
rából a hely szinére, mikor Riciotti és Menotti, kis sacri-
legus fiak vezérlete alatt a betörő veres-ingesek mindenün-
nen kiverettek, visszahivták Caprerából az öreg blasphe-
must, hogy a szétrobbantott veres-inges csoportokba u j lel-
ket öntsön ; a király szemei előtt bujtogatta ö a népet 

" ) Univers 220. sz. 25. nov. 1867. a kékkönyv okiratai . 

Florenczben Roma ellen, mikor Rotondo ellen indult ; az 
állam pénzén, külön sebesvonaton küldetett Folignoba, csa-
patai a királyi fegyvertárból fegyverrel lá t ta t tak el, ágyu-
kat a kormány adott, a királyi seregek a határra léptek, 
hogy betörjenek, hogy a futóknak menhelyül szolgáljanak, 
akik a királyi hadak háta megett újra szerveződtek;25) 
végre szabadság adatott a ka tonáknak, hogy aki akar , 
G—dihoz csatlakozhatik, azért Mentana alatt 70 piemonti 
tiszt volt a foglyok között ; a veres-ingesek által elfogott 
pápai katonákat Victor kormánya átvette, s őrizte, a veres-
inges sebesültek és elesettek családjainak Victor 50,000 
lilát ajándékozott, bizonyságul, hogy az ő katonái voltak, az 
ö kormánya által küldettek a pápa ellen ; a csatát tehát tu-
lajdonképen Victor kormánya vesztette el. 

6) Victor király vesztette el a mentanai csatát, azért 
félni lehet, hogy ismét tartományt kap érette jutalmul. Meg-
verte öt Benedek San-Martinonál 1859-ben, megkapta Lom-
bardiát; megverte őt Albrecht főherczeg Custozzanál, meg-
verte Tegetthoff Lissánál, megkapta Velenczét ; megverte 
őt De-Courten pápai tábornok; mit fog kapni? Victor király 
numularius a vereségek asztalánál, loculos habebat, et quae 
mittebantur, collegit. Austriáról hangzott : ,tu felix Austria 
nube ;' Victorról : ,ütesd magad, ütosd, kapsz tartományt. ' 
Kormánya megkapta már a hütlenségi bélyeget a nemzet-
családban; mit kap Victor jutalmul? azt talán a hét éven át 
béketűrő Isten fogja megadni. 

7) Annál inkább lehet félnie, mert a mentanai csatá-
ban az ő koronája volt leginkább fenyegetve. Az öreg sacri-
legus még majusban egy nyilatkozatot nyújtott be a külor-
szági követeknek Florenczben, hogy ö 1849-ben a romai 
alkotmányozó gyűléstől Roma kormányzójának volt kine-
vezve, ezen hatalmat ö soha nem tette le, sem másra nem 
ruházta át ; következőleg ő Romának törvényes ura, saját 
városát visszahódítani készül.26) Az ö hadai tehát az emel-
kedő, s a Capitoliumra törő köztársaság hadai voltak. Vezé-
rei mind bevallott respublicanusok. Riciotti fia, pénzt gyűjt-
vén a betörésre, Londonban, a liga gyűlésén Victor királyt 
bűnbe sülyjedt embernek nyilatkoztatta, mondván : „atyám 
őt galantuomo nak hitte és elnevezte, most már más véle-
ményben van felöle".27) A kormány jól tudta, hogy a sacri-
legus saját kezére dolgozik, azért nyomult utána, s Mana-
brea minister-elnök be is vallotta, hogy G—inek más czél-
jai vannak.2 8) „Triester Zeitung" egyik tudósítója irja, hogy 
G—i Nápolyt fellázítani, a királyt detronisálni akar ta ; 4 9 ) 

25) „Se réformaient derrière les troupes royales pour renouveler les 
attaques," mondja a franczia kékkönyv. — Univers 219. sz. 24. nov. 
1867. — Malaret gróf, franczia követ, jul. 20-án arról tudósította kor-
mányát, hogy a toborzás nyiltan, kérkedéssel vitetik minden városban. 
— Moustier külügyér Florenczben, jul. 21-én tudatta, hogy akármi tör-
ténjék, a florenczi kormány felelős lesz, mert tudja, hol van a toborzók 
fegyverkészlete, hol működnek az ogyletek ; ö azokat lefoglalhatta, eze-
ket szétüzhette volna, kivált miután őt mi figyelmeztettük mindenről. A 
biztositások ilyenkor nem sokat érnek. — Univers 222. sz. 26. nov. 1867. 

*«) Univers 221. sz. 26. nov. 1867. 
" ) P. Lloyd Abbl. 229. sz. 7. oct. 1867. 
2S) „Tentando di mettore ad esecuzione altri divisamenti." Nov. 

7-i sürgöny. Unità catt. 266. sz. 15. nov. 1867. 
*») P. Lloyd Abbl. 256. sz. 8. nov. 1867. 
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ugyanezt vallja „Corriere mercantile" forradalmi lap is ;3°) 
mivel Victor nyiltan nem állott Gr—ihez, a nép Turinban a 
királyi lak ablakait beverte, a városház előtti szobrát meg-
csonkította, ép azon nap, mikor Victor Turinban volt ; a 
köztársasági mozgalmak városonkint nyilatkoztak ; Mazzini 
kiáltványa a királyt egyenesen leteendőnek nyilatkoztatja ; 
Napoléon császár is a betörés köztársasági irányát hirdette ; 
végre Pius, fogadván a franczia tiszti-kart, mondá: köszö-
netet mondjon Italia is e csatáért, mert megszabadítván őt 
oly fajtól, mely csak nyugalmát zavarja, Italiának nagy 
szolgálatot tett. 

Igy nyert Victor király mert vesztet t ; ha nem veszti 
el a mentanai csatát, elvesztette volna koronáját, ha még 
igy is, a pápai hadak által tett szolgálat mellett, meg fogja 
tarthatni . A forradalmároknak az olasz népben, Victornak 
a forradalmárokban semmi támasza nincsen, eszközül hasz-
nálják fel egymást kölcsönösen, s a kölcsönös felhasználás 
oroszlány-része mindeddig Victornak jutott ; de fog-e tovább 
is neki jutni ? az kérdés. Elég, ha a forradalom csak egy-
szer megkapja az oroszlányrészt, Victor állása tarthatatlanná 
válik, s amit ö tett koronás rokonaival, vele is megtörtén-
hetik, csakhogy ekkor az általa elűzött rokonok sorsa Vi-
ctor előtt irigylendő előnyben lenne. Aki tűzzel játszik, meg 
szokta magát égetni : aki a forradalomhoz csatlakozik, ennek 
kegyeitől függ. Victort már most is nem királyi méltóságá-
nak varázsa tar t ja fön, hanem Napoléon császár. Victorral 
szemközt egy más hatalom áll Italiában, mely Victor ellen 
sokat, de ellene Victor semmit nem tehet. Hogy a vén átko-
zódót elfogatta, az csak gyermekes já ték, mert ha bűnös, 
állitsa itélet elé, mondjon rá büntetést ; ha nem bűnös, minek 
az elfogatás ? Victor nem talál törvényszéket, nem talál 
bii'át az öreg sacrilegus ellen ; de ez azonnal találna Victor 
ellen, s amit Victor ellene nem mer, merné a sacrilegus. 

8) Nemzetközi tanácskozásban akarja Napoléon az 
olasz-romai kérdést megoldani, miután hét éven át maga 
nem oldhatta meg. Saját hibájának bevallása ez. A rende-
zésnek ideje legalább már itt volna. De lesz-e ily tanácsko-
zás ? Consultativ lesz-e vagy határozó? megállapítani akar-
ja-e azt, ami van, vagy intézni, rendezni? Mikor a felhatal-
mazottak útra indulnak, nem fogja-e valami megakadályoz-
ni, mint 1859, 1861 és 1866-ban? A szentszékről mondatik, 
hogy elfogadta volna e tanácskozást? Jogának érzetében 
tehette, hogy jogait a nemzetközi gyűlésen hirdesse. Amit a 
szentszék tesz, mint szent ember teszi ; ha tehát elfogadta e 
tanácskozást, ö nem fogja lehetetlenné tenni. Föltehető, 
hogy a francziák császárja vékaszámra öntötte Ígéreteit a 
Vatican aj taja elé ; de nem öntött-e Florenczben is ily Ígé-
reteket, miután, mint mondatik, itt is hozzá álltak a tanács-
kozáshoz ? azt nem tudni; azért lesz-e tanácskozás? milyen 
lesz? lesz-e eredménye? ez is mind kérdés. Az érdeklettek 
szokták az ily areopagot lehetetlenné tenni, vagy magok, 
vagy mások által. Ha tehát e nemzetközi tanácskozás létre 
nem jön, az olasz forradalom hiusitotta meg, — maga, ha 
erős, — Bismark vagy Stanley által, ha gyenge ; amit mi tenni 
nem bátorkodunk, megteszi azt kedvünkért más, ha meg-
kér jük. 

3°) Un i t à ca t t . 260. sz. 8. nov. 1867. 

A jognak, az állami becsületnek azon erélyes előadá-
sán kivül, melyet ily tanácskozmányban a szentszék felha-
talmazottja teend, alig lehet a tanácskozmányból más jót 
várni. Európában nemzetközi jog nincs többé ; mi szerint 
induljanak tehát a tanácskozásban? Nemzeti joghoz nom 
lehet állni, a forradalomhoz sem lehet csatlakozni; tehát 
zsákuteza, impasse van a hatalmasságok előtt, körülöttök 
mindenütt tohu-bohu. Hogy a fejedelmek Romát a forrada-
lomnak oda Ítéljék, attól tartani nem kell, mert, evvel, nem 
tekintve arra, hogy joguk sincs, önmagokat Ítélnék el, el-
vetvén fejeikről a koronát, helyébe jacobinus sipkát tenné-
nek fel. Forradalmi gyűlések ki szokták mondani, hogy valaki 
országolni megszűnt; de forradalom nevében detronizáló feje-
delmi gyűlést a világ még nem látott ; a fejedelmek elismerik, 
hogy valaki a trónt elvesztette, de magok összegyűlve nem 
szoktak senkit a trónról ledobni, kivált aki őket soha nem há-
borgatta, mint a pápa, — aki békében országol, akit népe sze-
ret ; ez nem volna más, mint népeiket magok ellen felhívni, ön-
magokat trónvesztetteknek kikiáltani; azért nem tartunk attól, 
hogy a fejedelmek küldöttjei veres-ingben jelenjenek meg a 
gyűlésen, sőt biztosak lehetünk, hogy a hatalmak ismét ki-
mondják, amit 1849, amit 1860-ban kimondták. Ha pedig 
mégis megtörténnék, amit lehetetlennek tartunk, akkor egy 
villám fogja Európát átfutni,kelettől nyugotig,— villám,mely-
nek fénye nem világosit, hanem elvakit, — melynek rohama 
nem épit, de rombol, melynek ropogása lázadást kelt, . . . . 
s a dolgok hamarább érnek véget, a szentszék annál nagyobb 
dicsőséggel fog kiemelkedni ; őt egy hatalom sem éli túl, ő 
túléli mindenikét. E tanácskozáson tehát a trónok egyetemes 
ügye lesz a szőnyegen. A szentszéknek kétségtelen j o g a i 
és az olasz forradalomnak jogtalan k ö v e t e l é s e i ütköz-
nek itt össze: válaszszanak, melyik álljon a kettő közöl? 
A szentszék fejedelmi joga nemzetközi szükség Európában, 
a forradalmi Italia nem nemzetközi szükség, hanem nemzet-
közi vész : melyik álljon a kettő közöl ? Ha Italia nem tud 
meglenni Roma nélkül , tehát élhetetlen, nincs életeleme, 
amint ezt hét éven át bebizonyította. A szentszék megél, 
csak teljesítse mindenki nemzetközi kötelességeit, s ne 
bántsa őt : Italia meg nem élhet, hacsak nem bánt, meg nem 
élhet a nemzetközi kötelességek körében. Veszszen tehát a 
bántó, veszszen a prédakazal, veszszen az európai rendet-
lenség, veszszen az, ki a nemzetközi jogok tiszteletére, a 
nemzetközi kötelességek teljesítésére képtelen, mert a csa-
ládnak szenyje, szégyene, zavara ; veszszen az európai bün. 
Egy rabló és egy megrablott áll Europa előtt : ítéljen. 

Dicsőség tündöklik a pápa homloka fölött : a szenve-
dés, a türelem, a szegénység, a bölcseség, a nemzetközi hű-
ség, a jó kormányzás, a népek szeretetének, a hadi vitézség-
nek, a csatagyözelemnek dicsősége : adják meg neki ismét 
az Europa által elismert, újra kikiáltott jognak dicsőségét; 
Europa zavarta fel a szentszék nyugalmát, adja tehát vissza 
Europa e nyugalmat ; Europa buzdította az olasz forradal-
mat, csendesítse le azt Europa, kötelességet fog teljesíteni, 
s Pius fogja mondani : non nobis Domine, non nobis, sed no-
mini tuo da glóriám ! 

De ki fogja az európai Ítéletet végrehajtani ? A forra-
dalmi kormány Florenczben nem érdemel hitelt, amit igér, 
azt nem teszi. Napoléon csalódott, mikor a septemberi con-
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ventiót kötötte : ha Europa is akar csalódni, kössön ő is Italiá-
val egy conventiót, azt fogja nyerni, amit Napoléon nyert , 
t. i. megc salattatást. Ki fog állni tehát kivont karddal fölöt-
te ? Az, aki öt előteremtette, a f rancziák császárja. Vissza-
vonhat ja hadait, ha a félszigeten rend és béke lesz: Romá-
ban rend és béke van, Florencz túrba frementium bestiarum; 
vár ja be tehát, még itt lesz béke. I t t pedig béke nem lesz, mig 
a prédakazal össze nem dűl, hogy rendnek helyet adjon: 
akkor Napoléon hazatérhet. Nem kell az egységes Italiát 
szétrombolni, összeomlik az magától, mihelyt a nemzetközi 
jog körében kell maradnia. E r r e Europa köteles. Tegye jóvá 
hibáit Europa, kerülje tévedéseit, vonja vissza a szentszék 
ellen elkövetett vétkeit , szóval : tegye meg kötelességét. 
Üdvözölte Europa a szentszéket a mentanai győzelem al-
kalmával, tegyen Europa e szerint, s a rend visszaállításá-
nak munkáját IX. Pius fogja üdvözölni, megáldani. Vele van 
a rend, vele a béke : áldásában van az Isten áldása. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
TASZÁR, nov. 29. T. ns. Somogymegyének 1867-ik 

évi nov. hó 2-án Kaposvárott folytatva tartott bizottmányi 
nagygyűlése jegyzökönyvének kivonata. — „301. sz. a. F ő 
és alszolgabiró u r a k n a k feladatott, hogy a járásokban létező 
népiskolák szellemi állapotáról jelentést tegyenek. Végzés : 

A beadott jelentések első alispán ur elnöklete alatt 
Tallián Sándor, Tallián Pál, Pais Boldizsár, Tevely Elek, 
Csépán József, Vécsey Antal, Sárközy Dénes, Kácskovics 
Sándor, főtiszt. Polák József karádi esperes, Koltay László 
mordósi és Talabér György taszári plébánosok, Király Ist-
ván csökli plébános, Mezey Pál esperes, csökli református 
lelkész,Kacsok Lajos kisbajomi, Kovács József nagykorpádi 
ref. lelkész, Andorka János esperes ih.-berényi, Horváth Sán-
dor visei evang. lelkész, és a marczali izraeli rabbi —• 
urakból álló küldöttségnek véleményes jelentés végett ki-
adatnak. k . m. f. Olvasta és kiadta : Gáspár m. k. al jegyző."1) 

Nem ez-e az ön által emiitett kerülő, melyen Somogy-
megye a nm. minister báró urat kalauzolni törekszik oda, 
hová az magától egyenesen menni nem mert, t. i. az egy-
háztól elszakadt népiskolára ? 

Nem ez a küldöttség akar-e lenni Somogyban az a 
felekezet-nélküli iskolai egylet, aminők, ha — ön észrevétele 
szerint — vármegyékkint alakulnak : a minister előtt val-
lásközönyös javaslattevő közegek lesznek, melyek szavát 
végre is a magyar közönség szava gyanánt fogadja s ki-
mondja : nincs felekezeti népiskola? aminőket ha sikerül 
a hazában alakítani, működésbe hozni, a minister által em-
iitett közvélemény azonnal meglesz, hogy a néptanoda is 
felekezet-nélküli legyen, s mit most a minister ur nem tesz, 
mert a közvélemény nincs meg, azonnal meg fogja tehetni s 
ha ő nem, megteendi más minister ? Nem ez akar e lenni 
egy oly vidéki egylet, aminőket ön ér tet t , midőn mondá, 

') A vallás-nélküli egylet bizottmánya 18 tagból áll, kiknek fele 
katholikus; most katholikus, <le egy év múlva lesz-e föle katholikus? miu-
tán beschiebolhat bele akárhányat zsidókból is, amikor akarja. Meg 
kell mondanunk, hogy a főt. plébános esak akkor tudta, hogy tagnak ne-
veztetett, mikor ez vele közöltetett. — Szerk. 

hogy „anyagi segélylyel egy sem fog megelégedni, hanem 
szellemi átalakításra fog törekedni" — mert „az egylet te-
endője az iskolának alakítása, javí tása, rendezése, ítélet 
mindenről, ami az iskolához tartozik ?" Nem oly egylet 
akar-e ez lenni, aminőről ön mondá : „hogy elvét tagadná 
meg azon plébános, azon alesperes, azon püspök, aki annak 
megalkotásához járulna, aki benne részt venne, vagy an-
nak képviselőjével szóba is állna az iskoláról?" . . Ha igen: 
ugy nevemet innen önmagam kitörlöm s belőle idejekorán 
részvét nélkül kilépek. Talabér György. 

VEGYESEK. 
Fogarassy Mihály, erdélyi püspök ő nagyméltósága, a 

kath. rendeket, amint ezeknek szervezete az 1866. jan. 
10-én, Kolosvárt tartott gyűlés jegyzőkönyvében körülira-
tott, s ebben ö Fölsége által megerősített, jövő évi január 
5-ére Kolosvárra, a püspöki lakba meghívta. E rendek vá-
lasztmányt fognak kiküldeni, mely az erdélyi főkormány-
széknél volt catholica commissio kezéből az alapí tványok 
kezelését átveszi, s a rendi gyűlés mindazt fogja tenni, ami-
vel a fönnevezett commissio volt megbízva, s határozatait , 
ö Fölsége kegyúri jogainak megőrzése és gyakorlata tek in-
tetéből, ő Fölségének felterjeszteni. 

Sándor czár aug. 5/17-én Philaret moskvai érseknek,, 
érseksége félszázados ünnepére, érdemeinek jutalmául, ke-
gyesen megengedte, hogy előtte kereszt vitessék, valahány-
szor egyházi működésben a házból kilép ; másodszor, hogy 
püspöksüvegén keresztet , s melljéu két á ldozatkenyérképet 
viselhessen. — Az egyházi hatalom szokott ilyeseket adni, 
nem pedig a politikai, vagy katonai ; de mikor a czár a pápa, 
akkor ilyeseket csak a czár adományozhat. — Philaret dec. 
1-e'n meghalt . 

Kölnből a porosz királyhoz 2290 aláírással ellátott kér-
yény küldetett , melyben a király hatalmas közbenjárása ké-
retik a pápai fejedelemség megoltalmazására. A kérvény 
mondja : a pápai fejedelmi trón legősibb, legdicsöbb trón 
Európában ; most legméltatlanabbul, legigazságtalanabbul, 
megtámadtat ik ; a franczia kormány eddig ugyan védte a 
megtámadás ellen ; de a katholikusok nem akar ják , hogy a 
pápai fejedelmi trón egy császár jó kedvétől függjön ; miu-
tán a németek fejedelmének nem kevesebb joga van azt 
tenni, s kötelessége is az ő alattvalóinak szent érdekeit, jo-
gait védeni ; a pápa védelmében minden katholikusok közös 
birtoka védetik ; ők, németek, készek a királyért vérőket 
ontani ; joguk van tehát tőle kérni, hogy ő is védje az ö leg-
szentebb jogaikat ; ezt pedig annál inkább, miután a pápai 
trónban minden fejedelein védetik. 

A ministerium az izraeliták politikai és polgári jogo-
sultságáról szóló törvényjavaslatot nov. 25-én a képviselők 
házába benyújtot ta . Tisza Kálmán ,,A IIon"-ban elégedet-
lenségét nyilvánitá a törvényjavaslat szövegezése fölött, 
hogy abban csak az izraelitákról, és nem egyszersmind min-
den lehetséges vallásról van szó, vagyis inkább, hogy a tör-
vény nem jogosit fel minden vallást, k izárva magától min-
den vallási tekintetet Az ellenzék tehát általános vallássza-
badságot akarna , mely sehol sincsen, miután tudhatni, hogy 
az éjszakamerikai köztársaság a mormonokat kizárja, ne-
kik politikai jogakat nem adván. De megnyugtatására siet 
a ministeri lap, melynek „Est i lapok" a czime, mondván, 
hogy ha országunkban „muhamedanusok, confucisták, ve-
chabiták, budhaisták, tüzimádók, és a foetischismus tömér-
dek speciesének követői" megtelepednek, s jó magyar haza-
fiakká válnak, a „képviselőház birand annyi liberalismus-
sal, hogy ezen megtelepedett honfitársaink polgári és politi-
kai igényeit respectálandja." Tehát nem vagyunk az átalá-
nos vallásszabadságban, de megyünk felé je ; tettleg még 
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nincs meg, de elvben már megvolna : mikint a ministeri lap 
mondja. 

Mainzban a németországi katholikusok jelesbjei érte-
kezletre jöttek össze, arról tanácskozandók, mint lehessen 
segitségül lenni a szorongatott romai szentszéknek. Az érte-
kezleten mintegy 2000-en vettek részt, s határozati alakban 
kimondták ; 1) hogy Roma a pápaság székhelye, a kath. vi-
lág fővárosa, mely sem forradalmi, sem népszavazati, sem 
diplomatai fogások és erőszakosságok által semmi ország fő-
városává nem tétethetik ; 2) az állit ás, mintha a pápa, mi-
vel pap, nem volna képes a népet jól kormányozni, a törté-
net által megczáfoltatik ; Olaszország fődicsősége az, hogy a 
tpápa az ö földjén lakik ; 3) az uralkodók szoros kötelessége 
u pápát mjnden veszély ellen védelmezni, hacsak a fosztoga-
ásnak ők is nem akarnak részesei lenni; 4) ameddig az 
olasz forradalom a pápai birtokok egy részét elrabolva 
tartja, a katholikusoknak szoros kötelessége a szentszéket 
pénzadománynyal segíteni; 5) a szentszék hadügye közös 
ügye az egész kath. közösségnek ; a becsület követeli, hogy 
a pápai hadseregben minden nemzetnek fiai legyenek. 

Egy uj barczos lép ki a küzdtérre, „Heti közlöny, a 
religio, történet, irodalom, tudományok és kath. élet köréből, 
szerkeszti és kiadja Bodnár Zsigmond." A lap tartalmát ér-
tekezések, élet- s jellemrajzok, criticák, utiképek, elbeszélé-
sek, missiói és hitéleti közlemények fogják képezni, s min-
den hó végével a legújabb hazai és külföldi müvek sorát 
hozandja. A lap jövő év kezdetétől fogva hetenkint egyszer, 
szombaton fogna megjelenni; előfizetési ára egész évre 4 fr., 
félévre 2 fr., negyedévre 1 fr. o. é., czimezendő pedig az elő-
fizetés a szerkesztő ur nevére Nagyszombatban. — Jövőévre 
tehát a „Religio" mellett, mely kétszer jelenik meg heten-
kint, lesz két kath. politikai napi lapunk, egy havi, négy heti 
közlönyünk. Minden esetre haladás a kath. napi irodalom 
mezején, mely haladás, hiszszük, e nemben más vállalatra 
fog képesíteni mindnyájunkat, ha egyszer szétszórva be-
gyakoroltuk magunkat. 

Egy röpirat került kezíinkhez „Offenes Schreiben über 
die Saecularisation der Kirchengüter in Ungarn" czim alatt 
N . . . .(edeczky) Károlytól. — Jeles, és rövid értekezés az 
egyházi javak sérthetlenségéröl. 

Tortola szigetnek teljes elmerüléséröl i r t a k a l a p o k ; 
utóljára kisül, hogy a nagy uraganban, mely az antiiiákon 
dúlt, Tortolában csak egy család veszett el, de a sziget ma-
gosan áll, mint ezelőtt Ezen képzelt elmerülést, mint egyet-
len esetet emiitették a komoly lapok is, feledvén hogy Plató 
„Timeus"-ban emliti az „Atlantidis"-nek elmerülését; hogy 
Pharos szigete Homérus idejében még csak félsziget volt ; 
hogy Plinius Siciliáról is ezt i r ja ; hogy Spanyol- és Angol-
ország, a természet-búvárok megegyező véleménye szerint, 
ugyszinte Amerika Asiával a Bering-szoroson össze volt 

kötve; hogy 358-ban Nicomedia város egészen elsülyedt; 
végre feledik az ős görög város, Pentapolis történetét. Ily el-
sülyedések, elmerülések épen nem ujak. 

A hosszu-életüeket a lapok rendesen szokták tudósítá-
saikba besorozni, mert midőn hirtelen és sokat élni akarunk, 
jó intés, ha példákat látunk, melyek által bebizonyul, hogy 
kevés-éléssel tovább élünk. A százéves már ritkaság. Csak 
a mult században is nem volt ritkaság. 1801-ben halt meg 
egy muszka katona, aki a 30-éves háborúban részt vett, s 
közel 200 évhez halt meg. Smit Mungo, skotcziai 185, — 
Czár Péter magyar 185, — Jenkins Henrik angol 169, — 
Surrington József norvégiai 160, — Damme Tamás angol 
153, — Parre Péter angol 152, Draakenburg dán 146, — 
Essingham Jókat 144, — Wunder György német 136, — 
Duglas György svéd 120, — Mittelstadt német 125, — Vil-
lians Maria muszka 115 évig élt. — Dugles 85 éves korában 
harmadszor házasodott, s még 8 fiat nemzett, — Mittelstadt 
110 éves korában házasodott s több gyermeket nemzett, 
Willians 100 éves korában első fogat veszitett, s helyébe uj 
fog nyőtt. 

Szerkesztői tudósítások. 
J — a. N- I. Habár kissé későn, de szívesen válaszolunk. — Minden 

további gyónásra, melyben az említett részesség elő nem fordul, semmi 
nehézség nincsen ; mert a feloldozási hatalomhiány, melyről szó volt, 
nem a gyónószemélyro, hanem a tényre vonatkozik ; hol tehát az emiitett 
bűntény nincs meg, ott a feloldozási hatalom a rendes korlátok között 
bármelyik gyóntatónál, tehát a kérdésesnél is megvan. — Ugyanezen 
esetben egy más kérdésre : 

M — ss. Amitől a gyóntató fel nem oldozhat, az feloldva nincsen ; 
a gyónás tehát érvénytelen, érvénytelenek utána a többi gyónások is 
mind. Egy orvosság van ily esetben, t. i. a generalis confessio az első 
érvénytelen gyónástól kezdve ; de ugy, hogy ebben a generalis gyónás-
ban azon bűntény, mely fel nem oldoztathatott, tüzetesen megemlittessék. 
Magától értetik, hogy e generalis gyónás olyannál végzendő, aki azon 
bűntényt feloldozhatja, melyről szó van, tehát más gyóntatónál. — A 
gyóntató, aki a feloldozást megadta, mikor nem szabad volt, Excommuni-
c a t o Papae reservata-ba esik ; mit kelljen ennek tenni ? nem mást, mint-
hogy ezen gyóntatónak gyóntatója előadván a tiltott feloldozási esetet, 
és az emiatt felidézett excommunicatiót, a püspöktől kérjen hatalmat az 
excommunicatio feloldozására. — Nem ment ki ettől, hogy hiveink ők ; 
mert vagy előre megmondathatik, hogy ez esetben máshoz menjen gyóni ; 
vagy magában a gyónásban megmondathatik. Szigorú a szabály, kérlel-
hetlen ; de a bűntény természete az, hogy gyászos következéseit el kell 
fogadni : a következés az, amit emiitettünk, generalis gyónás az egyiknél, 
— folyamodás a püspökhöz a gyóntató részéről, gyóntatója által, ficto 
nomine. 

O—B —ő. Sz. J. Miután a lap mind a két előfizotésre egész fél-
éven át járt, a két előfizetésből egyiket som lehet jövő félévre átirni. A 
félév kezdetén azonnal kellett volna intézkedni. 

Előfizetési hirdetés. 
A „Religio" czimü egyházi s irodalmi folyóirat szerkesztését a fm. herczeg-primás kegyes en-

gedélyével a közelgő újévkor ismét átveendő, az évek előtt tapasztalt és azóta talán el nem koczkázott 
nagylelkű pártolásért esedezni bátorkodom; kérve egyszersmind a t. cz. előfizetőket, hogy megrendelése-
ikkel minélelőbb szerencséltetni méltóztassanak. Az előfizetési összeg egész évre 10 frt. 50 kr., félévre 5 frt 
25 kr. Helyben előfizethetni a szerkesztőségnél (kalaputcza 5. sz.) és Kocsi Sándor nyomdai irodájában. 
(Haltér és aldunasor sarkán 9. sz.) 

Pesten november hó 29-én 1867. 
Dr. Pollák János. 

kanonok, egyetemi tanár. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és SCocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, december 11-én. - í í . 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1867. 

TARTALOM : Az egyház és műemlékei. — A zágrábi 
érsek és bibornok körleveléből a birodalmi vallási ügyekre 
vonatkozólag. - Egyházi tudósitások. 

A z e g j j j u f c z é s m ű e m l é k e i . 

Mellőzvén Reuscbnak1) látszólagos véleményét, 
mely szerint Mózes a vízözön leírását talán egy 
előtte fekvő irat nyomán jegyzé föl, — mivel Noe 
hagyományai a következő nemzedékekben hűn fön-
tartatván, absolute nem igényelnek isteni kinyilatkoz-
tatást — tagadhatatlan, liogyl a legrégibb iratok, me-
lyekkel dicsekszünk azon ős lapok, melyekre Mózes 
isteni meghagyás folytán, az első nemzedékek tör-
ténetét jegyzé föl. A történtek eme nem alapos ok 
nélkül készült följegyzése az emberi nem folytonos 
gyarapodásában, és a világtér terjedelmesebb igénybe 
vételén talált fokozatos kiterjedést ; és igy történt, 
hogy a különféle ágakra szakadt ős család, a föl-
jegyzések durva és szükkörü modora miatt törté-
nelmének és érzeteinek főbb mozzanatait néhány 
szilárd anyagba vésett karczolással avagy állat-áb-
rával, — később alakzatos betűvel örökité meg az 
utókor számára. 

E következetesen követett eljárás kiterjedését 
egyes népeknél följegyezni, nem feladatunk ; csupán 
arra szorítkozunk, hogy az általunk a következők-
ben megemlitendő föliratok, ez általánosan követett 
följegyzési modor maradványai, mely még akkor is 
volt használatban, midőn az irásmodor kezelésének 
alkalmasabb eszközei föltaláltattak, s mai nap is 
nagyszerű paloták s középületek, nemkülönben dia-
dalkapuk koszorúzott ivein ragyog. 

Hogy ezen ős föliratok a népisme s régészet 
szolgálatában nagy liorderőre jutottak, kétségenfe-
lüli dolog, — de az első századokbeli keresztény 

föliratok annál nagyobb tekintély s bizonyítási erő-
nek örvendenek, minél alaposabb és megdönthetle-
nebb azon tény : hogy az első századokbeli hivek 
által őszinte sziv s lélekkel, szilárd hitük, s az egy-
ház iránt rendithetlen ragaszkodásuk emlékeül 
emeltettek. Ezen föliratok kétségbe vonhatatlan bizo-
nyitási ereje abban rejlik, hogy kézzelfoghatólag ta-
núskodnak a kath. egyháznak azon időkori tanai-
ról, melyben készültek, s annál becsesebbek a hit-
tudomány előtt, minél kevesebbek azon iratok, me-
lyek az első századokbeli sz. atyáktól reánk marad-
tak, mivel vagy nem Írhattak, el lévén foglalva a 
pogány bölcsek és az eretnekek elleni harcz szó-
beli vitáival, vagy pedig, mivel műveik idővel el-
enyésztek. 

Kiki beláthatja, hogy sz. hitünk számtalan 
hitágazatait e helyen rendszeresen föliratokkal bi-
zonyítgatni, nem lehet föladatunk ; — itt csupán 
arra szorítkozunk, hogy néhány mainap is a nem-
katholikusok által a papísmus kifolyásának tulajdo-
nított egyházi tanokra vonatkozó föliratot ide jegyez- , 
zünk, és a kegyes olvasót lélekben azon földalatti 
Roma csendes üregeibe elvezessük, melyről még ma 
is elzenghetők Propertius szavai: 

,,Omnia roinanae cédant miracula terrae ; 
Natura hic posuit quidquid in orbe fuit"2) 

Szép vonása az emberi-nemnek, hogy hálás 
emlékezetben tartja azon tagjait, kik szellemi mű-
veltség, személyes bátorság, s más dicséretre méltó 
tulajdonságaiknál fogva felülemelkedve a köznapi-
asság színvonalán, kiérdemelték társaik és az utókor 
tiszteletét. Az anyaszentegyház, mint az isteni tan, 
mely hitet és erényt szül, rendithetlen kőszálra he-
lyezett őre, már keletkezésének első évtizedeiben 
nemcsak isteni alapitója tanitványait, hanem a hi-
vők sokaságából is sok mindkét nembeli egyéneket 
szenteknek tisztelt; serkentvén hű fiait, hogy ha-
ladva a szentek által követett szilárd hit s szeplőte-

») „Bibel und Natur" Freiburg 1866. 290. 1. *) Lib. III . eleg. XXII . 371 
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len erény ösvényén, elvegyék földi zarándoklásuk 
jutalmát. 

Az egyház anyai szózata élénk visszhangra 
talált a hivők kebelében, kik nemcsak naponta on-
tották vérüket a szent hitért; hanem hő ragaszko-
dással és tisztelettel viseltettek azon kiszenvedett 
hittársaik iránt is, kik az egyház által szent életű- s 
boldogoknak tartattak. íme elö'ttünk fekszik a ke-
reszt sz. jelével diszitett mécs, melyet már az első 
keresztények használtak ; térjünk be pár perezre 
egy földalatti temetkezési hely áhitatos csendjébe, s 
szemléljük e mohlepte követ, melyen pislogó lángja 
megtörik. Az idők vasfoga nem kimélte külsejét, 
azonban egy rajtalevő alakzatos mélyedés élesbiti 
figyelmünket, és a rajtalevő pálmaág békét nyújt 
szivünknek. Egyik betű a másik után lesz látható, 
s végre nem kis örömünkre olvassuk : ,,Sutius pete 
pro nos ut salvi simus," (de Rossi). Egy másikon: 
„pete pro parentes tuos." (Maffei). Tovább : „pete et 
roga pro fratres et sodales tuos." (Buonarotti). Tehát 
mind a három föliras kérelemmel fordul a megholt-
hoz, hogy az Istennél közbejáró legyen imáival az 
élőkért. S ki teszi föl az első áhitatos keresztények-
ről, hogy oly halotthoz fordultak volna kérelmük-
kel, kinek szent élete s az egyház által iránta nyil-_ 
vánitott tisztelet nem tudatta volna velük, hogy ő a 
magasságbeli szinről szinrei látásának örvend? s mi 
egyéb ez, mint a mainap is gyakorolt szentek tisz-
telete és segitégül hivása. 

Az emiitettem kövek, sírföliratok fedik tehát a 
hitvallók és vértanuk kiszenvedett testeit, melyek 
az első keresztények által életveszélylyel a kinzó hely-
ről hozattak ide. Hogy a hivők nem csupán temet-
kezési vágytól vezettetve szedegették gondosan a 
vértanuk földi maradványait, s szántották föl a ki-
ontott vért; mint ez utóbbit Prudentius3) sz. Yincze 
tiszteletére irt énekében olvassuk: 

„Palliolis etiam bibulae siccantur arenae, 
Si quis in infecto pulvere vos maneat. 

Si quis et in sudibus recalenti aspergine sanguis, 
Insidet. liunc omnem spongia pressa rapit;" — 

abból is kitetszik, hogy a pogány itélő birák meg 
akarván fosztani a keresztényeket tiszteletök tár-
gyától, a vértanuk testeit megégettették,a fönmaradt 
hamvakat szélnek bocsátván, vagy a hullámokba 
dobatták. Csak a legsötétebb tudatlanság és konok 
megátalkodottság tagadhatja e tények ellenében az 
ereklyék ős tiszteletét, melyeken öröm s hálaadás 

jeleül az első évszázadokban, valamint mainap is, a 
vérnélküli áldozat bemutattatott. 

Hogy azonban e tisztelet nem tekinhető csu-
pán egyéni ajtatos érzet-nyilvánitásnak, kitűnik sz. 
Cyprián szavaiból, ki az áidozárokat és szerpapokat 
inti hogy: „dies martyrum,quibus excedunt, adno-
tent, ut commemorationes eorum inter memóriás 
martyrum celebrari possint."4) A vértanuk kinszen-
vedési napjait ezek szerint az egyház nyilvános is-
teni-tiszteletein ünnepelte, s hogy ezen a szentek 
tiszteletére tartatni szokott memóriák minden kétséget 
eloszlassanak, álljon itt a következő fölirat: „Itt 
nyugszik Vitalis molnár, ki eltemettetett in natali 
(az első keresztények a halálozási napot születés-
nek a mennyek számára nevezték) domnes Sitire-
tis," (de Rossi). Ezen szent febr. 10-kére esik, és ennek 
ünnepén halálozott meg Vitalis. 

Mondhatná azonban valaki, hogy a fönnebb 
idézetekből az első keresztények mindenkit a 
mennyekben hittek, (hogy a pokol, mint a kárho-
zottak lakhelye, köztudomásu vala, nem fog kétel-
kedni senki) tehát az egyház tana a tisztitó-tűzről 
korábban alkotott hitezikkely. Azon hit., remény s 
szeretet, mely a keresztényeket egy családdá alko-
tá, nemcsak a boldogok tiszteletében talált kifeje-
zést, hanem még inkább támpontot nyert azok irá-
nyában, kik bűnben múlva ki, nem bocsáttattak be 
az igazak számára, a világ kezdetétől készitett la-
kokba. Tagadhatatlan, hogy a hivők ezen lelkeket 
imáikkal segitették, s mivel segedelmet nyújtottak, 
kellett hinniök : hogy valaha kiszabadulnak a tisz-
títótűz lángjaiból. A Jézus-társaság kircheri mú-
zeumában a következő fölirat őriztetik: „Kalimare 
deus refrigeret spiritual tuum una cum sororis tus 
liilare." Ilyenek és hasonlók a gyakran előforduló 
föliratok. Deus tui recordetur. Accepta sis. Viva sis. 
Confide; — mintha mondanák: remélj, nemsokára 
megszabadulsz, s látni fogod megváltódat ! 

Folytassuk azonban utunkat, s nézzük ezen 
külső tisztasága s művészi kivitele által oly feltűnő 
sírt, diszitve pálmaágakkal és Jézus szent nevének 
monogramjaival. A vörös márvány táblán igen jól 
olvasható betűkkel e felirat van följegyezve: „Mirae 
innocentiae et sapientiae puero Marciano qui vixit 
an IIII. et m. III. d. II." (Baronius ad annum 312. 
n. 25.) Mit mondanak ezen négy éves gyermek sír-
föliratához az anapabtisták, catharok, és minden 
gyermek-keresztelést tagadó s megvető eretnekek ? 

3) Hym. de coron is vei-s. 141. 4) Epist. XII . ad. Pamuum. 37. 



381 t ö -

nern világosan szól-e, hogy ez hivő' s mégis csak 
négy éves gyermek volt? Tudjuk azonban, hogy az 
eretnekek igen kétkedó'k, — s most azzal lép elő 
egy incarnatus anabaptista: igaz, hogy négy éves 
volt ezen Marcián, de nem volt hivő, mert e fölira-
ton ez sehol sincsen megírva ! A sírkövön látható 
pálma-ág, s Jézus monogramja ezt ugyan kétségbe 
vonhatlanul bizonyítják ; menjünk azonban egypár 
lépéssel tovább, s olvastassuk eretnekünkkel e kö-
vetkező föliratokat: „Apronianus annum agebat 
menses novem dies quinque cum fidelis de seculo 
recessit." (Boldetti) „Achillia neophyta unius anni 
mens. V." (Muratorius) „Jecla fidelis IX. mens." 
fVictorius). Ehez ugy hiszszük, nem kell commen-
tât ! s szíves olvasóink megengedik, hogy e néhány 
mutatvány után elhagyjuk a föliratok tágas meze-
jét, s szóljunk röviden még a többi műemlékekről 
is. (Vége köv.) 

A zágrábi érsek ós bibornok körleveléből a birodalmi 
vallási ügyekre vonatkozólag: 

Sua tam pertinaci, adversus initam Sedem inter pontifi-
ciam et augustum principem nostrum eonventionem, agita-
tione, quo alio tendunt inquieti hi, fidei christianae et sano-
rum principiorum expertes homines, quam ut Ecclesiam in-
dignae, qua antehac in maxima imperii austriaci parte oppri-
mebatur, servituti iterum subjiciant, procudentes legum ci-
vilium projecta, quae nec cum libertate Ecclesiae, divino 
jure, exque ipsa sua institutione, ei compétente, nec cum de-
bito ei aestimio componi possunt, immo quae in ipsa doctrinae 
disciplinaeque ejus, saeculorum usu firmatae, principia im-
pingunt. Hic quoque quaeri potest : an contrita sublimi, di-
vinaque Ecclesiae independentia et auctoritate, existiment 
novi hi, liberali spiritu satiati legislatores, obedientiam et 
venerationem erga alias, humano profanoque juri innixas 
auctoritates, in mentibus cordibusque hominum, salvas per-
stituras ? Quaeri item potest : num mature expenderint se-
quelas, quae necessario oboriri debent, si lex civilis ad ma-
nifestant cum praescriptis religionis, id vero est cum lege 
divina, venerit conctradictionem ? num ob oculos sibi posu-
erint tristes illos conscientiarum angores, in quos optimi qui-
que cives incidant oportet, dum in tam acerba pugna se vi-
dent constitutos ? numque fluctuations idgenus conscientia-
rum consequentias débita sua prosecuti sint attentione? 
Omnium, vere sapientium judicio, ipsaque teste experientia, 
physica armorum vis, et diseiplinae publicae, seu, ut dicere 
amant, politicae artes, ad intima humani cordis penetralia 
haud pertingunt ; et si sublimiores, quos sola religio pectori 
humano ingenerare potest, animi sensus, non amplius vige-
ant in hominibus : cunctae physicae potentiae vires, cuncta-
que humanae sapientiae axiomata, cuncta adininistrationis 
publicae rei Organa, cas3um in conservanda populorum tran-
quillitate, operandaque vera eorum prosperitate laborabunt. 

Volunt hi sic dicti liberales legislatores, christian! ma-

trimonii vinculum altiori suo charactere, quem ei Salvator 
noster, ad dignitatem sacramenti illud elevando, indidit, 
exuere, idemque ad vilem de quocumque miserabili objecto 
stipulati civilis contractus sortem deprimere. Iam in prae-
sentia, penes invalescentem fidei chistianae deminutionem, 
omniaque inundantem morum corruptelam, fides conjugalis 
in dies rarescit magis, dissensiones in multis familiis tristem 
in modum invalescunt, arbitrariorum divortiorum numerus 
ereseit, nec in civitatibus solum, sed et apud ruricolas : ille-
gitimarum prolium cathalogi in geometrica, ut ita dicam, 
progressione, capiunt molis suae incrementa. Putantne boni 
hi viri, matrimonii vinculo, religioso suo charactere spoliato, 
haec mala, quae perniciosi instar cancri, subrodunt humanae 
societatis prosperitatem, imminutum, et non potius, ad horro-
rem omnium, bene humano generi cupientium, in immensum 
multiplicatum iri ? Quot adhuc, rogata impia idgenus lege, 
vel post aliquot annos, erunt familiae, in quibus conjuges 
mutuo obstrictam fidem in sua custodiant puritate ? in qui-
bus vera regnet pax et harmónia? quarum filii intimore Dei 
et morum innocentia adolescant ? quarum facultates non ma-
nifesto obnoxiae sint dissipationis periculo ? quot denique 
erunt honoris sensu praeditae, vereque christianae virgines, 
quae in propudiosum idgenus commercium , suum tribuere 
velint annutum ? Certe, si impia haec hominum, unice sensu-
alitatis stimulis actorum, molimina, in realem, quod omen 
Deus omnipotens ab omni christiano populo averiat, deduce-
retur effectum : tunc nihil opus foret, gubernii auctoritate, 
propria prostitutionis constituere delubra, quemadmodum 
actu fieri videmus in infelici, tam catholico antehac Italiae 
regno ; vix enim amplius aliquod inter idgenus domos, et 
privatas familias intercederet discrimen. 

Idem fere diei potest de altera non minus infelici, quam 
impia illuminatorum, quo se nomine compellari amant, tem-
poris nostri reformatorum, idea ; quippe juventutem scholas-
ticam a jugo religionis, quod jugum aeterna sapientia, Sal-
vator noster, leve et suave compellavit, liberandi. Nimirum, 
cum ipsi christianam fidem rejecerint, volunt juventutem 
quoque omni exuere religionis sensu, sicque secundum prae-
posteros suos libertatis et curae conceptus, eam liberam red-
dere, cultam et eruditam. Sed vero non perpendunt, vel per-
pendere nolunt : religione destitutam juventutem, dissolutio-
num omnis generis et revolutionum pabulum evasuram; 
cessuram non in gloriam et felicitatem patriae, sed in propu-
dium ejus et perditionem ; quod et sana ratio docet, et omni-
um temporum história contestatur. Calumnia est, aiunt neo-
terici hi agitatores, nos religionem exclusam habere velle e 
scholis : in conformitate systematis nostri, doctrina religionis 
praestitutas aeque habet in scholis horas : postulamus tantum, 
utscientiae independenter e religionis placitis tractentur, nec 
earum cursus hujus iufluxu intereipiatur ; maneat, dicunt, 
quodvis genus in sphaera sua, sed unum alteri non prae-
judicet. At vero non vident, aut videre nolunt, per id, quod 
unius aut duarum horarum per hebdomadem spatio, religio-
nis doctrina juventuti proponatur, eamdem nequaquam adhuc 
evadere religionis spiritu imbutam. Religio est res cordis et 
intellectus : ut fixam in intellectu capiat sedem, placita ejus 
et dogmata, in harmonioso nexu cum aliis quas mens pereipit 
notionibus, ei debet propinari; secus corrupta human a natu-
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ra, signanter innatus ipsi superbiae et sensualitatis sensus, in 
earn passim partem inflectet intellectum, quae his favent, 
adulantur, ea vero rejiciet, quae quaqua ratione iis contraria 
sunt et adversantur. Idem tenendum de corde humano. Recte 
ideo, quia cor humánum tantopere propendet in ea, quae 
carni favent et superbiae vitae, et concupiseentiae oculorum, 
continuo pietatis studio, mansuetudinis et christianae carita-
tis operum exercitio, ac imprimis frequentiori usu saluberri-
me institutorum per Salvatorem virtutis mediorum, sacra-
mentorum quippe, emolliri debet, circumvallari et roborari, 
indubie secus in devium tramitem deflexurum. Hoc autem 
nonnisi continuo religionis in totam educationis seriem in-
fluxu potest impetrari. Non expendunt, vel expendere nolunt 
hi novarum leguru conditores, nihil singillativis individuis, 
totique societati posse esse periculosius, quam intellectum 
variis farcire scientiarum generibus, et cor in sua reliriquere 
rudi ta te : manet autem cor humánum semper rude, vacuum 
ac durum, nisi religionis divinae virtute perpoliatur, replea-
tur, emolliatur. Vidimus idmodi religionis expertis educatio-
nis tristissima, nuper quoque mensium exempla : ubi juven-
tus scholastica, sine religionis influxu educata, eum plane 
jam adtigit perversitatis gradum, ut non abhorreret in una 
quadem Universitatum aperte negare Dei existentiam, in alia 
magistrum suum e conclavi scholari violenter expellere pro-
pterea, quod non absolute adhaereret impiis materialismi 
principiis, sed praeter inertem materiam, etiam spiritualium 
entium admitteret existentiam. Talia nobis quoque sapientes 
hi legum conditores, in imperio nostro praeparare volunt otia. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, dec. 7-én. Az olasz hadjárat után 1859. év vé-

gén a kath. világ várta, hogy a francziák császárja ünne-
pélyesen adott Ígéreteit,— miszerint a szentatya világi feje-
delemségének jogai egész teljékben megvédetnek, föntar-
ta tnak, — beváltja. Akik mélyebben láttak, aggódtak, akik a 
helyzetekkel és az emberekkel tisztában voltak, kereken 
mondták, hogy III. Napoléon eziránt tett Ígéreteit soha sem 
fogja beváltani. Napoléont az olasz hadjárat előtt a katho-
likusok gyanúja, a hadjárat alatt aggodalma kisérte, a 
hadjárat után pedig a becsületszónak, a császári ígéretek-
nek teljesitésére vonatkozó követelései kisérték. 

De a franczia császári kormány minden legkisebb 
kétkedés ellen megrovással, uj ígérettel lépett fel ; épen 
mint a legroszabb adós szokott tenni, aki, ha a kölcsönvett 
pénzt követelik tőle, felingerül, kifakad, időt kér, újra igér. 
A jó lelkismeretü ember nem indult volna meg a gyanako-
dáson, tudván, hogy egy megszabadító ténynyel minden 
gyanakodást megczáfol; a franczia kormány azonban feltű-
nően érzékeny volt ezekre, a legkisebbet sem tűrte, minden 
gyanakodásra kifakadással válaszolt, s azért, minél inkább 
harczolt a gyanakodás ellen, annál inkább hivta fel gyana-
kodásra azokat is, kik még jó hiszemmel építettek a csá-
szári kormányra. 

Tudták, nem felejtette el senki, hogy Ney Edgardhoz 
irt levél nevelte nagygyá a pápaellenes vágyakat a szent-
szék államaiban. Azon levél biztossá tette a pápai tartomá-

nyi elégedetleneket arról, hogy a kabinetek tárgyalni fog-
nak felölök. Hol pedig nincsenek elégedetlenek ? hol nincse-
nek nyugtalanok, nagyravágyók, becstelenek ? A császári 
levél Ney Edgardhoz mindezeknek szarvat adott. Emléke-
zett mindenki arra is, hogy Bonaparte Lajos egykoron, Ká-
roly testvérével, a pápai kormány ellen fellázadott, fegy-
vert fogott ; nyilt titok volt az is, hogy Bonaparte Lajos az 
,ifju Italiának,' mely nem más, mint a carbonarik összeeskü-
döző egylete, felesküdt t ag ja ; nem ment feledésbe az sem, 
hogy Walewski, Napoléonnak vérrokona, meghittje első 
volt, aki a pápai kormány ellen a párisi congressuson requi-
sitoriumot moi dott, s midőn a congressuson semmi sem ho-
zatott fel a császár előleges engedelme nélkül, Cavour a 
pápai kormány és a többi olasz fejedelmek ellen nyilt vádat 
adott be memorandum-alakban, s emiatt Lamartine az 
1856-i békeszerződést valóságos hadizenetnek nyilatkoztat-
ta. Europa háborút izent az olasz fejedelmeknek, mindenek 
között pedig legiukább a szentszéknek. Ezen hadizenő Eu-
ropa a keletkező forradalmi Europa volt, mely maga fölött 
gyújt ja ki a házat. 

Mindezek eleven emlékezetben levén, a türelmetlen 
érzékenység tehát a franczia a kormány részéről, csak az 
aggodalmakat, rosz sejtelmeket, félelmeket igazolta. A kár-
tyákba lassan-lassan mindenki kezdett belátni. 

Egy tény elég lett volna minden aggodalmak meg-
szüntetésére, például, hogy a bolognaiak fel ne lázittassanak 
Victor király emberei által ; azt III. Napoléon nem tette. 

Az Ígéretek folyvást adattak. 
Siècle megtámadván, elavultnak, megszüntetendőnek 

irta a pápai fejedelemséget ; a császári kormány hivatalos 
megfeddést és helyreigazítást küldött be a lapba, mondván: 
„Siècle megtámadván a pápaságot az ö világi és szellemi 
hatalmában, az olasz szabadságot összevegyiti a forradalom-
mal. A császári kormánynak kötelessége tiltakozni ily ösz-
szevegyités ellen, mely a rosz szenvedélyeket felizgatni ké-
pes, a lelkismereteket megzavarni, a közvéleményt a fran-
czia politika igaz elveiről tévútra vezetni. A pápaság 
tisztelete és megvédése bent van azon programmban, me-
lyet a császár Olaszországban érvényre emelt, hogy ott a 
rendet a törvényes érdekek kielégítésén megerősítse. Azon 
lapok, meiyek az utólsó háborúnak jellemét meghamisítják, 
sértik a franczia nemzet érzelmeit. Politikai függetlenség és 
a szellemi hatalom, a pápaságban egyesülve, kétszeresen 
tiszteltté teszik őt, s elkárhoztatják azon támadásokat, me-
lyek ellen a kormány a törvény szigorát alkalmazhatná, 
hogy visszanyomja azokat."1) 

Ez a hivatalos communiqué, melyet minden lap, ha az 
hozzá a kormánytól beküldetik, homlokon kinyomatni, s 
olvasóinak bemutatni tartozik. Tény kellett a kath. lelkis-
mereteknek, hogy megnyugtattassanak, tény a forradalmá-
roknak, hogy reményt vesztve csillapodjanak, fényes tény, 
egyenes szó, őszinte viselet. De mindez hiányzott a francziák 
császárjának politikájából ; azért a katholikusoknál az ag-
godalom, a forradalmároknál a nyugtalan furakodás nőt-
tön-nőtt. 

A villafrancai pontozás 1859. jul. 11-én az első pont-
ban ezt mondja : „A béke alapjai ezek : 1) olasz szövetség a 
pápa tiszteletbeli elnöklete alatt." — Jul. 12-éröl kiadott 
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kiáltványban a hadsereghez igy szól a császár : „Katonák ! 
A béke pontjai köztem és az austriai császái között megál-
lapittattak. A háború czélja el van érve. Olaszország most 
először lesz nemzet. Olaszország, a pápa tiszteletbeli elnök-
lete alatt, szövetségben egy családba gyűjti össze minden 
tagjait ." 

Epen e napon, midőn e kiáltvány kiadatott, a bolog-
naiak Victornak vitték meg a lázadó hódolatot, az alkalom 
megvolt, hogy „a szentszék, fejedelemségének minden jo-
gaiban teljesen," megvédessék, Victor ugy sem tett semmit, 
mintsem amire III . Napoléon előleges helybenhagyását birta, 
s a francziák császárja le nem tiltotta sem a bolognaiakat, 
sem Victort, mondván : „nem jöttem Italiába, hogy a feje-
delmeket koronáiktól megfoszszam ;" azért Pavy algeri püs-
pök után a franczia püspökök sorban a szentatyához irtak, 
hogy mennyire aggódnak a szentszék sorsa fölött. ígérni 
és nem tenni, — mást beszélni és mást cselekedni, ez volt a 
francziák császárjának viselete. Sept. 24-én Victor hivata-
losan átvette a legatiokat : „Elfogadom ajánlásaitokat, erős 
levén a jogban, mely nekem kezembe adatott." Kétezer ka-
tonát polgári ruhában Bolognába küldeni, saját királyi er-
szényéből Pepolinak másfél millió lírát a vesztegetésre ren-
delkezésbe bocsátani : ez volt „az erős jog." A szentatya 
sept. 26-án tartott „Maximo animi nostri dolore" allocutio-
ban e merény ellen tiltakozott, miután már jul. 12-én a pie-
monti kormány izgatásai ellen Antonelli a szentszék nevé-
ben tiltakozott volna.2) 

Baroche minister a kormány nevében 1860. jul. 12-én 
mondott beszédben mondá : „A franczia kormány a világi 
fejedelemséget mindig lényeges föltétel gyanánt tekinti a 
szentszék függetlenségére. A világi fejedelemségnek nem 
szabad megdöntetni." — ,Megdöntetni !' igen, de előbb az 
igértetett, hogy minden jogaiban föntartatik ; tehát a Bolog-
nára vonatkozó jogaiban is. A tény nem felelt meg az adott, 
az ünnepélyesen fogadott Ígéreteknek. 

Oct. 11-én III. Napoléon Bordeauxban volt, az érsek 
s bibornok, Donnet, a templom aj taja előtt üdvözölte, emlé-
kezetébe hozván III. Napoléon Ígéreteit a szentszék irányá-
ban, említvén mindnyájok aggodalmait, s kérvén, ne távoz-
zék el Francziaország kath. politikájától. A császár vála-
szolt : „Köszönöm, hogy saját szavaimat emiitette, mert 
hiszem, hogy az egyházra a dicsőség uj korszaka fog nyílni 
azon nap, melyen a világ az én meggyőződésemben fog osz-
tozni, miszerint a pápa világi fejedelemsége nem ellenkezik 
Italia szabadságával és függetlenségével."3) Szép szó, csak-
hogy ennek testet kellett volna adni. 

1859. oct. 20-án III, Napoléon igy irt Victorhoz az 
olasz szövetségről : ,,A szentatyának engedvén a szövetségi 
elnökletet, a kath. egyház vallásos érzelmeinek teszünk ele-
get, s emeljük ez által erkölcsi befolyását egész Italiában."4) 

Oct. 30-án hivatalos megrovás és helyreigazítás s első 
megintés küldetett az , Ami de la Religion,' és ,Correspondant' 
újságokhoz, mert az olasz háború eredményeül a pápai feje-
delemség megbuktatását mondták lenni. „Ez eltorzítja, ter-

•) Annuaire, T. I. p. 523. 
2) Annuaire T. I. p. 5i6 . p. 558. 
s) Annuaire T. I. p. 580. 
«) U. o. p. 595. 

mészetéből kivetkőzteti a dicső hadjáratot, s gúnyolja a 
császár politikáját," mondá a császári hivatalos megrovás. 
— A tényt, a szembeötlő tényt nem szabad volt említeni. A 
rosz adós is igy tesz; mikor pénzedet kéred, felingerül ellened, 
mikor mondod, hogy nem akar fizetni, feldühödik ellened, s 
keresd, hol van az ajtó, mert baj lesz veled. 

A zürichi békekötés 20-dik §-sában mondják III . Na-
poléon és a két fejedelem : „Óhajtván biztosítani a nyu-
galmat a szentszék államaiban, ugyszinte a szentatya ha-
talmát." 

November 30-án megintést kapott Opinion nationale, 
mert a pápai világi fejedelemséget a kath. egyház vérző se-
bének mondta. 

Dec. 22-én megjelent a ,Le pape et le congrès' röpirat 
La Guéronniére-töl; mely III. Napoléon parancsából íratott, 
általa kiigazittatott,5) ebben igy iratik ; „Szükséges-e, hogy 
a pápa világi fejedelem legyen ? A kath. tan és a politikai 
okok egyhangúlag mondják, hogy ,igen(. Vallási tekintetből 
szükséges, hogy a pápa fejedelem legyen. Politikai tekintet-
ből szükséges, hogy a pápa, 200 millió katholikusnak feje, 
ne legyen alávetve semmiféle fejedelemnek, hogy szavát füg-
getlenül hangoztassa, s minden emberi szenvedélyek fölé 
emelkedhessék. Ha a pápa nem független fejedelem, akkor 
franczia, osztrák, spanyol, vagy olasz lenne, s részletes nem-
zetiségének tulajdonságában elvesztené egyetemes jellegét. 
Ha nem fejedelem, akkor csak a párisi, a bécsi, a madridi 
udvarnak támasza volna. Igy volt ez egykor, s a világ ala-
postól együtt felzavartatott. •— A pápa világi fejedelemségé-
nek szüksége tehát mind a két tekintetből, vallási és politi-
kai, be van vitatva.1 ' 

Bármily gyűlöletes volt is e röpirat, s midőn hódolt az 
olasz forradalomnak, tévelyeket tévelyekre, hazugságokat 
hazugságokra halmazott, s midőn a szentszéket megfélemlí-
teni akarta, csak jogainak érzetében megerősítette,6) ugy, 
hogy azt a szentatya Groyon tábornok és a franczia törzs-
tisztség előtt méltán az ellenmondás szövényeinek, az álnok 
színlelés kitűnő emlékének nyilatkoztatta ; mégis e röpirat a 
pápai fejedelemség szükségességét nyiltan bevallotta, ugy, 
hogy a szentatya ezen röpirat részeire nézve, melyek a pá-
pai fejedelemség szűkebbre szorítását javasolják, mondhatta ; 
„a császártól oly okmányokat birunk, melyek e röpirat czél-
jaival ellenkeznek ;7)" a röpirat a világi fejedelemség meg-
szorítását javasolta ; tehát III . Napoléon a pápához irt leve-
leiben a fejedelemség egészleges biztosítását, föntartását 
ígérte. — 

Ezen 1.859-ik év végétől kezdődnek III. Napoléon csá-
szár és kormányának határozatlan, két értelmű,titkos és bal-
sejtelmü nyilatkozatai egész mai napig : épen mikor az ün-
nepélyesen adott Ígéreteket be kellett volna váltani, akkor 
habozott, az úgynevezett kiengesztelési meddő kísérletekkel 
akkor foglalkodott. 

5 ) E röpiratról tudósítást kapván Russel János külügyér, egy sür-
gönyében bővebb tudósítást kért efelöl, írván : „Napjainkban a röpiratok 
világ-eseményekké lesznek, s nem felejthetjük el, hogy „Lo pape et le 
congrès" a pápa birtokainak nagyobb részét rabolta el, s megakadályoz-

tatta az összehívott congressust. 1860. dec. 24-én." — Annuaire T. II. p. 

115. - T. I. p. 645. 
6) Giornale di Koma 1859 dee. 30. 

7) Annuaire T. I. p. 611. — T. II. p. 117. 



Első példány erre nézve III. Napoléonnak 1859. dec. 
31-én a szentatyához irt, s azonnal a hivatalos franczia lap-
ban közzé tett levele a szentatyához, melyben mondja, 
hogy ,,ha a pápa a legatiókat kezéből kiereszti, valószínű, 
hogy a eongressusba összeült hatalmasságok a pápai álla-
mokat, a legatiókon kivül, biztosítanák a szentszéknek."8) 
Mikor az olasz hadjáratot megkezdte, a szentatyát fejede-
lemségének minden jogaiban föltartani Ígérte : alig végző-
dött be a hadjára t , már a védelem csak Umbriára és Ro-
magnára szorítkozott. A legatiók megvédettek, mert e levél 
által, mikint Cavour mondá, a legatiók Piemonthoz csatol-
tat tak. Aki egyik igéretét megszegi, nem sokat várnak at-
tól többi Ígéreteire sem : aki egyben hütelen, a többiben is 
lehet hütelen ; a fejedelmi szónak pedig nem szabad nem 
igaznak lenni. 

A császár e levelére válaszolt a szentatya 1860. jan. 
19-én tartott consistoriumban „Nullis certe verbis" allocu-
tioval, melyben a szentatya felhozza a francziák császárjá-
hoz küldött magánlevelének tartalmát : „Nulla interposita 
mora eidem imperátori rescribere properavimus, apostolica 
animi nostri libertate clare aperteque declaramus, nullo plane 
modo nos posse ejus annuere consilio, propterea, quod insu-
perabiles praeseferat difficultates ratione habita nostrae et 
hujus sanctae Sedis dignitatis, nostrique sacri caracteris, 
atque ejusdem sedis jurium, quae non ad alicujus regalis 
familiae successionem, sed ad omnes catholicos pertinent ; ac 
simul professi sumus, non posse per nos cedi, quod nostrum 
non est."9) 

1860. mart. 2-án III. Napoléon a kamarákat megnyi-
totta, a szentszékre nézve ezeket mondá : „Tanácsoltam 
(csak ! !) Victor királynak, hogy kedvezöleg válaszoljon azon 
tartományoknak, melyek magokat neki felajánlják, de To-
scanának függetlenségét, és a szentszék jogait elvben (csak 
elvben) tartsa fon. — Nem mellőzhetem hallgatással a kath. 
világ egy részének felindulását, mely a benyomásoknak oly 
gondatlanul engedett, s szenvedélyes félelmek által elra-
gadtatott, a multat, mely jövőnek biztosságául fogadtatha-
tott volna el, félreismerte, a tett szolgálatokat elfelejtette, 
ugy hogy csak mély meggyőződésem, és a közértelembe 
vetett határtalan bizalmam tarthatott meg engem a minde-
nütt fellázitott izgatások közepette azon nyugalomban, mely 
mindenkit képes az igazságban megtartani. A tények azon-
ban magoktól hangosan szóltak. Tizenegy éve már, hogy a 
szentatya hatalmát förtartom Romában, anélkül, hogy csak 
egy nap is megszűntem volna tisztelni benne religiónlc fejé-
nek szent jellegét. Első igyekezetem volt Romagnának né-
peit kiengesztelni a szentatyával, s nem lelvén sikert, leg-
alább elvbon föntartottani a szentatya világi hatalmát."10) 
Azaz : erővel elveszem rólad ruhádat ; elvben tied lesz ugyan 
a ruha, de én fogom viselni ameddig tar t ; kópé az, aki ezen 
felindul, mert nem érti, hogyan élnek a mai világban. A ru-
hát én hordom, oly jól illik reám, ugy ki van engesztelve 
testemmel, hogy bizony az csak reám illik, és senki másra. 
Ez volt a császári politika a közélet szavaival előadva. 

1860. mart. 26-án a szentatya „Cum catholica Eccle-

8) Annuaire , T. I . p. 609. 
n) Religio, 1860. 10. sz. 4. febr. 81. lap. 
10) Annuaire T. I . p. 626. 

sia" bullában kiközösiti mindazokat, kik „nefariam in prae-
dictis pontificiae nostrae ditionis provinciis rebellionem et 
earum usurpationem, occupationem, invasionem et alia hu-
jusmodi perpetrarunt, itemque ipsorum mandantes, fautores, 
adjutores, consiliarios, adhaerentes, vel alios quoscumque 
praedictarum rerum exsecutionem quolibet praetextu et quo-
vis modo procurantes, vel ipsas exsequentes." 

I I I . Napoléon fönebbi nyilatkozatait szemügyre vévén, 
aláesik-e a kiközösítésbe? az olvasó könnyen megtudja. 

Garibaldi Siciliában lázadást csinált, Palermót árulás 
következtében elfoglalta, Cavour sept. 12-én memorandu-
mot ad ki, s a pápai seregeket megtámadtatja, a franczia 
császári kormány Talleyrandot Turinból visszahivja annak 
bebizonyításául, hogy ezáltal tiltakozzék az ellen, amit a 
piemonti kormány tesz a pápa ellen, és hogy az olasz kor-
mány ezen lépéseivel semminemű összeköttetésben nincsen.14) 
Comédia I comédia ! ! a császári úrtól Parisban ; amint visz-
szahivták, ugy vissza is küldik majd a követ urat. 

Sept. 28-án a pápa „Novos et ante" allocutiot tartott, 
melyben III. Napoléon szép Ígéreteiről említést tesz, mond-
ván : „Ecquidem n o t i s s i m a e v o b i s s u n t i t e r a t a e 
d e c l a r a t i o n e s n o b i s f a c t a e a b u n o e x p o t e n -
t i s s i m i s E u r o p a e p r i n c i p i b u s . Attamen, dutn illa-
rum jamdiu exspectamus effectum, non possumus non vehe-
menter angi ac perturbari, cum inspiciamus nefandae usur-
pat ions auctores fautoresque audacter insolenterque nefario 
suo proposito persistere ac progedi, tamquam certo confiden-
tes neminem 3ibi r e a p s e adversari."12) 

1860. nov. 24-én III. Napoléon válaszfölirati joggal ru-
házta fel a kamarákat , melyekben a császár az ö szóminis-
terei által nyilatkozatokat tenni kényszerült, azonfölül a vá-
laszföliratban soha sem mondatott más, mintsem amit a csá-
szár akart mondatni : mindezen okmányok tehát valósággal 
III. Napoléon szándékait tartalmazzák a szentszék ügyéről, 
azért sorban fogjuk előhozni azokat. A határozatlan, a két-
színű, kétértelmű viselet kitűnő példányai lesznek ezen nyi-
latkozatok. (Folyt.) 

ROMA, (Hivatalos jelentés a mentanai csata felöl.) 
Szentséges atya ! Addig is mig szentséged elé részletes 

jelentést tehetnék azon számos győzedelmes harczi tettek-
ről, melyeket a pápai csapatok szemben a szentséged álla-
mait szentségtelen merénylettel megtámadok ellen véghez vit-
tek, szerencsém van előterjeszthetni a mentanai csatáróli je-
lentést, melyben a szövetséges franczia csapatok is részt vet-
tek: és pedig azon czélból, hogy e döntő hadmüködés felől 
való igazság, melyet a forradalmi lapok annyira elhomályo-
sítottak, napfényre jusson. A rendes csapatok általi megtá-
madás veszélye, mely Monte-Rotondó felöl fenyegetett, és a 
garibaldi-féle csordák (orde) folytonos növekedése ar ra birt, 
hogy mult october hó 27-én szentséged elé azon komoly 
rendszabályt ajánlva terjeszteném, miszerint a tartományok-
ból csapatainkat visszavonva, Romában központosítsuk, ne-

n ) „Vous quitterez immédiatement Turin, afin de témoigner ainsi 
de sa ferme volonté de dénier toute solidarité avec des actes que ses con-
seils, dictés par 1' intérêts de l'Italie, non pu malheureusement prévenir." 
Documents diplomatiques 1862. pap. 53. 

") Acta Pii IX. p. 185. 
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hogy azokat az egyenkinti megtámadás veszélye érje. Alig 
hagyták el csapataink a tartományokat, Garibaldi bandái, 
melyek mindinkább számosabbakká lőnek, azokat azonnal 
elfoglalták. A monterotondói csekély helyőrség tízszeresen 
túlnyomó erő által megtámadtatván, october 26-án, miután 
hősiesen védte volna magát, legyőzetett, mire a betörők egé-
szen Roma kapui alá tolták elööreiket, fenyegetvén igy a vá-
rost és lakóit, hogy kezet nyújtván a városba lopva bejutott 
orgyilkosoknak, azt is áldozatul hozzák szentségtörő kívá-
nalmaiknak. Legfőbb szükség volt tehát már reájok döntö 
csapást mérni, és vakmerőségüket megtörvén, határt szabni 
vandali pusztításaiknak Elhatároztam tehát egy,a garibaldi-
anusoknál nem sokkal kisebb hadcsapat élére állni, és azokat 
épen azon pontokon támadni meg, honnét Roma meghódítá-
sára indulni dicsekedve hirdették. Értesittetvén e tervemről 
a franczia csapatok vezénylő tábornoka DeFai l ly gróf, óha-
ját fejezé ki, hogy támogathasson bennünket a franczia se-
reg egy részével, mely minden esetben fedezne minket azon 
egyéb bandák támadásaitól, melyek jó számban Tivoli kör-
nyékén voltak, s idején értesittetvén, azalatt mig mi Monte 
Rotondó felé működünk, hátul támadhattak volna meg. A 
pápai sereg, mely De Courten tábornok rendelkezése alá bo-
csáttatott, következőleg volt összeállitva : 2 zászlóalj zuav 
Allett ezredes parancsa alatt 1500 fő ; 1 zászlóalj külföldi ka-
rabélyos Jeannerat alezredessel 520 ; 1 zászlóalj a romai lé-
gióból D'Argy gróf ezredessel 540; 1 üteg ágyú Poloni kapi-
tány alatt 117; 106 dragonyos Cremona kapitány parancsa 
alatt ; 1 század árkász és 50 csendőr ; összesen 2913 ember. 
A franczia csapat, melyet De Polhès báró dandár-tábornok 
vezényelt, állott : két zászlóalj gyalog vadászból (Comte pa-
rancsnok), három zászlóaljból az első, 29. és 59 ik sorezred-
ből, egy csapat lovasvadászokból, 1 osztály dragonyosból 
félütegböl, összesen körülbelül 2000 emberből, úgyhogy a 
pápai és franczia csapatok összes'létszáma az ötezeret érin-
tené. Négy órakor reggel indultunk ki a Porta Pián , és a 
nomentani hidon keresztül a Montana féle vezető uton ha-
ladtunk. Átmenvén a nevezett hidon, parancsot adtam De 
Troussures zuav őrnagynak, hogy ezredének három száza-
dával a Teverone mentében a Salaria uton indulván óva-
kodva, mig én az ellenkező oldalon támadnám meg az ellen-
séget, hasznos diversfót intézne ezen irányban az ellenség el-
len. A főcsapat előhada,melyet egy osztály dragonyos előzött 
meg, állott három század zuavból, De Lambilly őrnagy és 
egy tüzérosztályból Cheynet hagynagy vezetése alatt. A 
megtámadandó ellenség katonailag elhelyezve (militarmente 
accampato) várta a támadást, és embereit Tivoli irányában 
concentricus módon helyezé el Kémei által csapataink moz-
dulatairól értesíttetvén, homlokállást foglalni készült. Délu-
tán háromnegyedkor, Mentanától négy kilométernyire elő-
hadunk az első garibaldi-féle emberekre talált, kik a legelő-
nyösebb állásban azon magaslatokon voltak, melyek ural-
kodtak az uton, melyen mi jöttünk. Zuavjaink késedelem 
nélkül az ellenség ezen első sorára rátört, úgyhogy lassan 
lasan az egész zuav ezred a harczba jutott. Ezen első össze-
ütközésnél nem sok lövés váltatott, mert az ellenség a heves 
szuronytámadás folytán elhagyván állását, visszafelé a leg-
közelebbi magaslatokra vonult. De Veaux kapitány dicső ál-
dozata lett eme első találkozásnak, szivén találtatván egy 

golyó által. Eme első több mint heves támadást, a külföldi 
(esteri) karabélyosok, és a légióból két század támogatták, 
kik jól irányzott lövésekkel az egy szomszéd erdőből bal-
szárnyunkat nyugtalanitó garibaldianusokat elkergették. 
Elűzetvén az ellenség első állásából, ujabb tömör állást fog-
lalt el a fallal keritett Santucci-féle szőlőben, de itt is a zua-
vok ellenállhatlan tűzzel támadván meg az ellent, és a ke-
ritésen rohammal jutván át, csakhamar uraivá lettek az ál-
lásnak. De Charettc az egész küzdelem alatt zuavjai élén ál-
lott, és lova három lövést kapott, Allét ezredes pedig foly-
ton azon volt, hogy a majdnem túlheves katonák tömöttsé-
gét föntartsa. A csata kezdedétől fogva támogattatott egy 
ágyú lövései által, mely az ut baloldala melletti dombon volt 
felállítva, és innét szórta golyóit a Santucci szőlőjében új ra 
sorakozó ellen legsűrűbb tömegére, és csak akkor hallgatott 
el midőn saját rohanó gyalogságunk érkezett már a lővo-
nalba. A santucci-szöiő magaslatán az egész csapat egyesül-
vén, az ut baloldalán levő dombra, körülbelül 800 méter-
nyire Mentanától, egy mozsárágyú helyeztetett, és elég közel 
hozzá két vontcsövű franczia ágyú által istápoltatott, mely 
utóbbiak fedezetére két század lovasvadász rendeltetett; ezen 
ágyuk a mentanai erődre, és az ellenség ütegeire intézték 
lövéseiket. Ugyanazon időben 500 meternyire Mentanától az 
országútra is állitatott fel ágyú, é3 a Polani-féle üteg harma-
dik osztálya a Sartucciféle szőlőben. Ez alatt gyalogságunk 
mindig növekedő hévvel nyomult elő Mentana felé, az erőd-
nek mint jobb, mint baloldala felé tért nyervén. Azért az 
ellenség most két erős uj csapatot küldött mindkét szár-
nyunk megtámadására, és e támadás sikerült különösen jobb 
szárnyunkon, oly módon, hogy a karabélyos zászlóalj, mely 
már egészen nem messze a lakházaktól levő olajfákig jutott , 
két tüz közé került; de mind a mellett, habár nagy vesztes-
séget szenvedett, az elfoglalt állást oda nem hagyta. Ezen 
hadtestet mint önkénytes kö'vette a derék De Courten ezre-
des, ki habár már évek előtt visszavonult az activ szolgálat-
tól, most mint egyszerű közkatona kívánta a csata fáradal-
mait megosztani.Ezen támadásban nevezett hadtestből bárme-
lyik másnál több ember lett harczképtelenné, ezek között Cas-
tella őrnagy, kinek lovát lőtték el alóla, s ki maga is megse-
besült. A la Raquette hadnagy által vezényelt dragonyos osz-
tályt De Courten tábornok Mentana jobb oldalára küldötte 
volt,hogy az ellenségnek az utat Monte-Rotondó feléelvágja;de 
lovassága e feladatot keresztül nem vihette,térbeli nehézségek 
és akadályok miatt. Körülbelöl negyedfélóra volt délután, mi-
dőn nem levén más többi tartaléksereg,D'Argy ezredes a romai 
légióból, kinek gondjára a centrum vezetése bizatott volt, 
meghívta De Polhès tábornokot, hogy mindkét szárnyunkat 
támogassa. A francziák, kik nyugtalanul nézték előrehala-
dásunkat, szokott vitézséggel egy szempillantat alatt rátör-
nek az ellenség soraira, melyek megzavarodtak. Tremont 
ezredes, az első sorezredböl, támogattatván három század 
vadász által, zászlóaljaival nem csak megállította az ellensé-
get, hanem a garibaldiánusok legszélsőbb baloldalára jut-
ván, oly öldöklő lövetést kezdett, hogy hátrálásra kénysze-
ritette. Saussier ezredes a mi balszárnyunkon hasonló müve-
letet vitt véghez. Szemben állott ugyanis 1500 főnyi csapat-
tal, mely a monte-rotondói magaslatokat fedte, és erejének 
kisebbsége mellett is előnyös állást vívott ki magának. Tro-



ussures őrnagy azalatt csak három századával a Tiberis 
mentében jővén, ügyes mozdulataival nem keveset tőn, hogy 
megfélemlítse a garibaldianusokat, és megbénítsa jobb szár-
nyunk ellen intézett támadásukat. Valamivel később ugyan-
azon őrnagy Monte-Rotondo és Mentana közötti uton egész 
az utóbbi hely közelébe jutván, itt több foglyot ejtett. Nagy 
ellenállásra találván, és tudván, hogy Monte-Rotondó még 
ellenséges bandák által megszállva vagyon, nagy bátorság-
gal és nem csekélyebb szerencsével az egész ellenséges vo-
nalon keresztül vágta magát, és bejutott egész legszélsőbb 
jobb szárnyunkhoz, hol az első sorezred zászlóalja éjjeli ta-
nyájá t felüté. Eközben a tüzérség egy osztálya Daudier ka-
pitány által vezényeltetve Mentana falaitól háromszáz mé-
ternyire jutott, és jól irányzott ágyúzást kezdett, azonban 
ezen ágyuk az ellenség sortüzélésének igen nagyon ki levén 
téve, a megrohanás veszélyében volt, mégis támogattatván 
egy század zuav által, egy ideig az állást megtartották, nem 
minden veszteség nélkül azonban. Igy Bernardini gróf meg-
öletett, és két ember megsebesült. A gyalogság, mely min-
den oldalról a legritkább vitézséggel állott ki és vert vissza 
minden támadást, már-már mintegy vaskörrel fogta körül 
Mentanát, ugy tartottam tehát, hogy ideje volt egy döntő 
rohamot kisérteni meg, és az éj beállta előtt evvel végezni 
be a nap munkáját . Megtettem tehát a szükséges intézke-
déseket, értesítvén De Polhés tábornokot is, ki Berger ez-
redessel az 59 sorezred és a második vadászzászlóalj élére 
állván, egy járat lan uton nem messze a főúttól előrehaladván, 
csekély távolságra Mentana falaitól kezdé visszaszorítani az 
ellenséget, de minden hösieä megfeszítés mellett sem jutha-
tott az eltorlaszolt helységbe, melynek minden egyes háza 
erősen volt megszállva. Látván, hogy az e napi csata főczélja 
el van érve, mert az ellenség minden állásából kiveretvén, 
roppant veszteségek után Mentanába vonult vissza, jobbnak 
láttam ujabb támadást másnap reggelre halasztani, annál is 
inkább, miután az ellenségnek nem maradván szabad utja 
és menekvése, valószínű volt, hogy ujabb roham bevárása 
előtt meg fogja adni magát. Az éj minden rendkivüli ese-
mény nélkül folyt le, és a jövő nap igazolta előrelátásomat, 
mert korán reggel Mentanából megadási ajánlatot hoztak 
oly feltétel alatt, hogy fegyverrel és podgyászszal vonulhas-
son el az ellenség, mely feltételt természetesen visszautasí-
tottunk. Fauchon őrnagy az 59 sorezredből eközben igen 
számos foglyot ejtett, hogy tekintve ezek, és más már ko-
rábban elfogattak számát, jobbnak látszott, hogy Mentana 
védői fegyver nélkül szabadon elvonulhassanak. Monte-Ro-
tondó már az éjjel a garibaldianusok által elhagyatott, ugy 
hogy kora reggel Frérnont ezredes lövés nélkül vonulhatott 
be, ki éljeneklcel íidvözöltetett a pápakirályra és a franczia 
császárra. Szomorú volta látvány, mely csapatainknak nyilt 
Monte-Rotondóban : a templomok kifosztva, megszentségte-
lenitve, a lakosok zsaroltatás és kegyetlenkedések által el-
nyomva Palának. Az egyesült franczia-pápai katonák tehát 
mint szabaditók lelkes éjjenekkel fogadtattak. Garibaldi, ki 
fiaival a mentanai csatában jelen volt, nem mutatkozott 
első sorban, és miután övéit minden ponton hátrálni látta 
volna, nagy gyorsasággal sietett Monte-Rotondóba mene-

külni, honnét kora hajnalban már tovább ment át a határo-
kon, ily módon az istentelen „Roma vagy halál" kiáltást 
„mentse magát, ki tud"-ra változtatván. Egyébbiránt fel 
kell említenem, hogy ellenségünk mozdulatai jól irányoztat-
tak, és hogy bizván számszerinti többségében, jó állásaiban, 
több ponton jól, vitézül védte magát. Különösen a falak és 
torlaszok mögött. Veszteségeink : a zuav ezredből halott 24, 
sebesült 57, ezek között De Veaux kapitány halott. Jacque-
mont fő- és du Jardin alhadnagy sebesült; a romai légióból 
sebesült 6, a karabélyosokból 5 halott és 37 sebesült, kik 
között Castella őrnagy, és Deworschek hadnagy, a tüzérek-
ből 1 halott, 2 sebesült, dragonyos 1 sebesült, összesen : 30 
halott és 103 sebesült. Polhés csapatában a 2-ik vadász-
zászlóaljból 6 sebesült, 1-ső sorezredből 2 sebesült, a 29-ik-
böl 5 sebesült, az 59-ikböl 2 halott, 22 sebesült és 1 elté-
vedt, a sebesültek között Marombat kapitány és Blanc had-
nagy. Összesen : 2 halott, 1 eltévedt, 36 sebesült. A menta-
nai lakosoktól származó értesülés és az elhányt fegyverek 
után indulva, az ellenség embereinek száma 9000-re rúgha-
tott, kik között közel ezer harczképtelenné lett, 1398 elfo-
gatott, több száz a határokon túl kisértetett, és több száz 
fegyvereit elszórván menekült, egy ágyút is hagyván birto-
kunkban. A győzelem eredménye tehát lehető legfényesebb 
volt. Az egyesült seregek vitézségénél nem kisebb volt em-
berszeretetük. Minden rendű katonáink, habár fáradtan a 
több órai csata után,mégis még a csata estvéjén a sebesültek 
keresésére indultak, és másnap reggel ezt folytatták, magok 
embereit ugy mint Garibaldiéit a tábori korházakba hozván, 
kik mindannyian egyenlő szeretetteljes ápolásban részesül-
tek. Hálás kötelességem jelenteni De Polhés tábornok szívé-
lyes közreműködését, bátorságát és ügyességét, és legyen 
nekem szabad hozzá csatolni Frémont ezredes urat, ki bá-
torsága és ügyes körültekintése által tündöklött. A franczia 
csapatból még ki kell emelnem Berger ezredest az 59. sor-
ezred, és Saussier alezredest a 29. sorezred parancsnokát. 
Ami csapatainkból De Courten tábornok hadsegédeivel, De 
Maistre Jenő kapitány, Pietramellera kapitány és de Terves 
hadnagygyal, a csapatok főnökei, tisztek és katonák hősi-
esen teljesiték kötelességöket, és hosszú volna, minden 
egyes vitéz tettet megemlíteni ; mégis nem hallgathatom el 
azok neveit, kik égvén a vágytól szentséged igaz ügyét szol-
gálni, mint önkénytesek vettek részt a hadműveletben. Első 
helyen áll ö királyi fensége a casertai gróf,ki a jogtalan betörés 
kezdetétől fogva, rendelkezésemre adta magát, oda óhajtván 
küldetni, hol a veszély legnagyobb. A mentanai csata alatt 
katonáink bámulták hősies magaviseletét, és katonai isme-
reteit, Afan de Rinera és Ussani ezredesek méltók valának 
arra, hogy herczegjöket kövessék. Sonnenber ezredes, szent-
séges helvéttestőreinek parancsnoka, jó szolgálatokat tön a 
táborkarnál,Caimi és Lepri alezredesek 3zintén csatlakoztak, 
habár csapataik csekély töredékei jelenlétüket nem igényel-
ték, és ők ez alkalommal sem hazudtolták meg az 1860-ki 
hadjárat alatt szerzett jó hírnevét. Carpegna alezredes, ki a 
hadiigyministeriumnál van alkalmazva, szintén önkénytesen 
követé hadtestünket, jó szolgálatokat tevén a táborkarnál. 
Jelentenem kell végre Ungarelli őrnagy De-Maistre Ferencz 
hadsegéd, Bourbon de Chalus kapitány és de Maumigny ká-
pitány urak bátorságát és tett jó szolgálataikat, valamint 
Monari élelmezési alintendans ügyes és körültekintő intéz-
kedéseit. Szerencsés vagyok befejezhetni eme jelentést azou 
biztositással, hogy a pápai seregek valamint ez alkalommal 
méltóknak mutatkoztak a nekik jutott feladatra, ugy készek 
leendnek hasonló vitézséggel a szentszék ellenségeit vissza-
verni, valahányszor ujabb merénylet történnék. Végre szent-
séged kicsiny seregére, az egyesült csapatokra, és számomra 
is kérem apostoli áldását. Kanczler. 
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Az egyház és műemlékei. 
1S&W" 

A vallás, bármily alakban nyilvánult is az ős 
népeknél, mindenkor a művészetek szülője vala. Az 
istenségnek öntudata, a jónak s szépnek erkölcsi esz-
ménye, és a vágy ezen az emberi szivbe oltott érzés-
nek külső kifejezést adni, — egykorú az emberiség-
gel. Tagadhatatlan, hogy a különféle népeknél a val-
lásos eszme ihletsége által keletkezett művészetek, a 
szenvedély vad tüzének rendeltettek alá, és ocsmány 
érzeményeik kifejezéseül használtattak ; ez azonban 
semmit sem változtat az előbb mondottakon, mert 
tekintetbe kell vennünk a vallások azon időkori állá-
sát , az istenségrőli ferde fogalmakat, melynek tisz-
teletére „non sanguis, sed multo scelestius pudor 
humánus tamquam immolatus interibat, 1)CÍ a nem-
zetek fékezetlen erkölcseit, — s azon meggyőződésre 
kell jutnunk, hogy : amilyen vala a vallás fogalma, 
oly irányban fejlődtek az általa ihletett művésze-
tek is. — 

Tagadják ezt korunk fölvilágosodott művészei, 
kik azzal kérkednek, hogy a művészeteket a vallás 
bilincseiből kiszabadították, s az emberi elmét azon 
polczra visszahelyezték, mely őt a világegyetem-
ben megilleti; mi azonban merjük állítani, hogy a 
mai hithideg korban is. ha valamely mű a tiszta és 
fejlődött művészet remekére jogot vél igényelni, — 
abban a valódi művészeti becset azon szikra képezi, 
mely a művész keblében a hitetlenség hamva alatt 
elrejtve szunnyadoz. 

Valamint minden népek, ugy az első századok-
beli keresztények is gyakorolták a művészeteket, és 
azokkal nemcsak sz. hitük különféle tanait, hanem 
a hitélet, vallási szertartások és megholtjaik iránti 

') S. August, epist. 91. n. 5. 

kegyeletüket fejezték ki, megtisztítván azokat min-
den szeny- és salaktól,mely évezredeken által reájok 
ragadt. Ezen keresztény eszme s kéz által készült 
művészeti emlékek, mind annyi szálai azon tekercs-
nek. melynek segítségével tizennyolcz század 
lefolyta után a hagyomány tekervényes utain a 
legbiztosabban juthatunk el szent hitünk bölcsőjé-
hez, és ugyanannak mindenidőbeni azonosságáról 
szembetünőleg győződhetünk meg. 

Lássuk tehát most már a művészetek termékeit, 
váljon dicsekedhetnek-e ugyanazon bizonyítási erő-
vel, melyet a föntidézett néhány föliratban szemlél-
tünk ; s minthogy az egyház tana sz. Péternek első-
ségéről, melyet a sz.-irás szerint2) Megváltónk reá 
ruházott, az eretnekek és hitujitók által mindenkor 
a legdíihösebben támadtatott meg, hogy megrendit-
tetvén az alap, a reá épitett egyház annál biztosab-
ban összeroskadjon, — megki sértjük egyházunk 
ezen nagyfontosságú tanát, mint már az első szá-
szadokban létezőt, a műemlékek nyomán megalapí-
tani, melyekről leolvashatjuk azt, mit már Venan-
tius Fortunatus zengett: 

„Coelorum portae lati duo lumina mundi, 
Ore tonat Paulus, fulgurat arce Petrus. 

Inter apostolicas radianti luce coronas 
Doctior hic monitis, celsior ille gradu."3) 

A szentirás nyomán az egyház már az első szá-
zadban a tengeren hányatott hajó által ábrázoltatott, 
— melynek kormányrudja sz. Péter kezében nyu-
godott. Hogy ez által Péter, mint az egyház kormá-
nyának kezelője, és igy látható feje, tüntettetett elő, 
látható Maximus turini püspök szavaiból, ki sz. Pé-
terre mondott harmadik homiliájáhan igy szólt: 
Quanti igitur meriti apud Deum suum Petrus erat, 
ut ei post naviculae parvae remigium, totius Eccle-
siae gubernacula traderentur.4)" Ezek után állitá-

2) Maté 10. 2 - -16 . Luk. 22. 21. Ján. 21. 17. 
3) Lib. III . carm. VII. 
4) Maximus Taur. Ost. omn. p. 354. 
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suuk bebizonyítására megemlítjük azon világitó lám-
pát, mely a Mediciek florenczi muzeumában őrizte-
tik, s melyről a tudós Lamius következőleg ir : „Ve-
tusta quaedam aerea pulcerrimaque Grazae Mediceae 
Lucernae navem Petro gubernaculum in puppi mo-
dérante, Paulo vero in prora praedicante adum-
brat.5)" Ezen, mécsnek használt hajón sz. Péter a 
kormányon ül, jeleül annak, hogy már az első ke-
resztények előtt nem volt ismeretlen elsősége az 
egyházban annak, ki Krisztus Urunk által a hajó 
kormányzójául ünnepélyesen kineveztetett ; — a 
hajó orrán pedig látható sz. Pál az igehirdetésnek 
megfelelő állásban, mi világosan nemcsak alárende-
lését tanusitja, hanem kifejezése egyszersmind an-
nak, hogy: mig sz. Pál inté a nemzeteket, hogy há-
nyattatva a hitetlenség hullámzó habjaitól, menedé-
ket keressenek azon hajón, mely egyedül a boldog-
ság révpartjára evez ; — addig sz. Péter biztos kéz-
zel vezeti kormányát, mely a Megváltó által reá bí-
zatott. „Non turbatur haec navis, — sz. Ambrus 
szavai, — in qua prudentia navigat, abest perfidia, 
fides spirat. Quemadinodum enim turbari poterat is, 
in quo ecclesiis firmamentum est ? e)" Hogy azonban 
minden netalán fölmerülhető kétséget eloszlassunk, 
idézünk még egy a katakombákban talált kerekded 
üveg darabot, melyen sz. Péter, Mózeskint, kezében 
vesszővel a szikla előtt állva ábrázoltatik, s körben 
e szavak: „Petrus." Ismeretes dolog, hogy az első 
keresztények azon vezérszerep kifejezésére, mely 
Péternek az egyházban jutott, őt Mózeshez a zsidók 
vezéréhez a pusztában hasonlitották. Maximus, mi-
után kifejtette, hogy sz Péter Jézus által rendeltetett 
az egyház fejévé s kőszállává, ekkép folytatá szavait 
„sicut in deserto dominico sitienti populo aqua flu-
xit e petra: ita universo mundo perfidiae ariditate 
lassato de ore Petri fons salutiferae confessionis 
emersit." 

Lehetséges-e ezen magasztos tényt sz. Péter el-
sőségéről s kormányzási tisztéről az anyaszentegy-
házban találóbban kifejezni, mint ezt a most emiitett 
két műemléken szemléltük? U g y hiszszük, hogy e 
kétnembeli műemlék még inkább meg fogja szilár-
dítani hitünket a pápa, mint sz. Péter utódja, pri-
matussáról, — és egyszersmind alapját bizonyitandja 
Cajus római áldozár az eretnekekhez intézett azon 
szilárd fölhívásának: ego vero, inquit, apostolorum 

5) Joannes Lamius, de eruditione apostolorum. cap. IV. 
6) S. Ambrosius lib. IV. iu Lucám n. 70. 

trophea possum ostendere. Nam sive in Vaticanum, 
sive ad Ostiensem viam pergere libet, occurrent tibi 
trophaea eorum.7) 

A mai kor nagyon gazdag azon régészeti edé-
nyekben, melyek különféle alkalmak- és helyeken 
ásatnak ki: — s örömmel tapasztaljuk, hogy a régi 
keresztények temetkezési helyei sem szegények ezen 
műemlékekben ; és reánk nézve annál becsesebbek, 
mert azon oldalukhoz száradt vöröses máz és a hely, 
hová helyezvék, első pillanatra ismerteti föl rendel-
tetésüket: a vértanuk kiontott vérének megőrzését. 
Fabretti8) szerint Leibnitz kétkedett ezen edények 
vértartalmán, vegyészetileg vizsgálta meg azon vö-
röses száraz mázot s az eredmény előbbi állitása 
visszavonására kény szeritette. 

Az érmek, melyek az első századok tulajdonai, 
valamint a rómaiaknál bálvány-imádásuk korában, 
ugyszinte megtérésük után is, nemcsak a császárok 
arczképeit ábrázolják; hanem azon kor szokásaihoz 
mérten, különféle vallási tárgyak és politikai esemé-
nyek jeleneteivel diszit.vék. Ezeken nemcsak Meg-
váltónk születése, keresztsége, föltámadása, — és 
más az első keresztények hitéletére vonatkozó ese-
mény szemlélhető; hanem oly jelek is, melyek re-
ánk nézve nélkülözhetlenek, s melyek segítségével 
Eckhel9) a protestánsok ellenében bizonyitá be a 
Machabeusok könyvének alapos allitásait. 

A festészet termékei, melyek a még be nem om-
lott temetkezési helyek falain láthatók, szép tanúi 
azon hitbeli meggyőződés és ragaszkodásnak, melyet 
az első századokbeli keresztények az anyaszentegy-
ház tanain és intézményein csüngtek. Megváltónk és 
szűz Anyjának képei, különféle alakzatokban, majd 
egymás mellett, majd körülövedzve az apostolok 
által, tanúskodnak a szentek képeinek adott tiszte-
letről, mert sok helyen nemcsak a falakon, hanem az 
oltárok fölött is találhatók; mi világos bizonyitéka 
annak, hogy nemcsupán diszül használtattak. A ke-
nyérrel telt kosarak s korsók, az áldozat két szin-
beni bemutatásáról ; az előttük térdelő sokaság 
Krisztus Urunk valóságos jelenlétéről, ki az áldo-
zatok fölé festett hal által ábrázoltatik „sed nos pis-
ciculi secundum ' / W x nostrum Jesum Christum ;a ,0) 
a jó pásztor, ki saját vállain viszi az elveszettnek hitt, 
de föltalált juhot, a bűnbánat- és megtérésről; a hét 

7) Eusebii Hist. Eccl. 1. II. cap. 25. 
8) Inscription, c. VII. 
9) Sylloge I. nummorum veterum Viennae 1786.p. 87. 
l u ) Tertullian. liber de baptismo. c. I. 
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láng, hét folyó a szentségek számáról, avagy a Szent-Lélek 
hét adományáról tesznek tanúbizonyságot stb. 

Végül emlékezzünk meg még néhány sorban a ka-
takombák, vagy is temetkezési helyekről, melyekben a fön-
nebb elősorolt műemlékek nagyobbrészt elhelyezvék. Isme-
retes mindenki előtt, hogy azon korban, melybe az Isten 
igéjének hirdetése esik, Roma világváros vagy isja világ úr-
nője vala. Nagy kiterjedése folytán a szilárd épitmények 
sokkal több anyagot vettek igénybe, mint mainap, s mivel 
a közlekedési eszközök és utak mintegy elökészitésül a ke-
reszténység könnyebb terjedésének csak a város kiépítése 
után készültek ; az épületekhez szükséges anyag a földbe 
vájt aknákból vétetett, mely aknák az üldözések alatt össze-
jöveteli helyiségül szolgáltak a keresztényeknek, kik nappal 
munka után látván, estszürkületkor egyenkint a félreeső 
bejárat felé húzódtak, hogy a jelszó elmondása után betér-
jenek. Ez elővigyázat szükségét megalapítva látjuk azon 
föliratban, mely Callixtus temetőben találtatott föl s melyen 
ez olvasható „ . . . O tempóra infausta, quibus inter sacra et 
vota ne in cavernis quidem salvari possumus!"11) 

Ezen sötét aknák idővel sokkal barátságosabb szinben 
tűntek föl, mert valamint a keresztények a megujuló üldö-
zések alatt vértanúik számára több temetkezési helyt igé-
nyeltek, ugy a hivek napról napra szaporodó sokasága ezen 
aknák átidomitását s kiterjedését tette szükségessé ; és igy 
történt, hogy mainap a katakombák egy földalatti várost ké-
peznek, melyben a szűk folyosókon kivül, melyek tulajdon-
képen temetkezési helyeknek (loculi) használtattak, nagyobb 
mérvű üregek találtatnak, melyekben az isteni-tisztelet meg-
tartatott. Ezen nagyobb kiterjedésű üregek többnyire telvék 
a falról lecsüggő diszes mécsekkel, képekkel, melyek sz. hi-
tünk és vallási életünk jeleneteit ábrázolják; oltárokkal, 
melyek többes számban találtatnak; keresztfákkal, nem-
csak az oltárok fölött, hanem a bejáratnál is, jeleül, hogy a 
megváltás jele már az első századokbeli keresztények által 
tisztelet-nyilványitásban részesült. Továbbá ezen kápolnák 
belső tere világosan emlékeztet a docens és discens egyház 
közötti különbségre; az ott található edények, a megtartott 
sz. áldozatok és az agapék nyiltan tanúskodó jelei ; az oltár 
mellett létező szék, különböző attól, melyben a pápa vagy 
püspök székelt, — a régészek megegyező véleménye szerint 
a fülgyónás megtartását igazolja. 

Végre emlitést érdemelnek még azon, most is kristály 
tiszta vizet lövelő források, melyek rendeltetését a közös 
használaton kivül tanusitják azon falra mázolt képek, me-
lyek vagy ker. sz. Jánost, vagy a vizben halászó férfit ábrá-
zolnak, mintegy mondván: „ex hoc jam homines eris 
capiens." 12) 

Ezen általunk tárgyalt műemlékek kiáltó visszatorlói 
azon, a hitujitók által emelt vádnak „ac si Ecclesia de-
scivisset a prisca patrum fide;" s minthogy az egyház üldö-
zésének koi szakába esnek, azon korszakba,mely a hitujitók 
által az egyházi tan aranykorszakának hivatik, kitetszik, 
mily alapon nyugszik azon vád, mely ezen műemlékek által 
oly fényesen megczáfoltatik. Csippék Sándor. 

" ) Aringhius Roma subterranoa lib. I I I . cap. 22. 
Luc. V. 10. 

A zágrábi érsek és bibornok körleveléből a birodalmi 
vallási ügyekre vonatkozólag : 

Missis ceteris, quae hoc loco dici possent, unum tan-
tum adhuc memorabo. Ubique gentium et locorum, Deo et 
religione destituti humani generis reformatores, de quibus 
nobis sermo est, nihil avidius desiderant, nihil majore cum 
virium adstrictione agunt, quam ut Ecclesia, nominatim ca-
tholica, ejusque ministri sua exuantur bonorum proprietate. 
Dum de hoc themate sermo est, admirabilem ostendunt in-
genii fecunditatem, in conquirendis argumentis solertiam, in 
prosecutione sui scopi infractam firmitatem, aut ut veri us 
loquar, inexpugnabilem pertinaciam. Solidissimis, ut ipsi 
quidem putant, demonstrant rationum momentis, proprieta-
tem bonorum, quae fidelium pietas in sanctissimos religionis 
fines, et in pauperum succolamen donavit Ecclesiae, nequa-
quam ad hanc, sed ad statum publicum pertinere ; demon-
strant quantopere commercii, industriae, in genere prosperi-
tatis publicae rationes deposcant, idgenus bona e manibus 
sacerdotalibus eximere, et ut dicunt, in produetivam adse-
rere libertatem ; demonstrant, aut potius demonstrasse se ar-
bitrantur, hoc unicum superesse medium urgentibus status 
publici necessitatibus succurrendi. Replicari iis potest : si bona 
idgenus in commessationes, in constituenda theatra, aut plane 
in succolamen publicae prostitutionis, medio donationis inter 
vivos, vel mortis causa fuissent destinata, vel si ea malae 
industriae artibus, in manus pervenissent cambiatoris aut 
quaestoris cujuscumque, etiam a Christi fide alieni, vel secus 
contaminatae vitae hominis ; tum quidem piaculum foret et 
ingens justitiae laesio, vel verbum proferre de qualicumque 
idgenus proprietatis occupatione. An igitur, si ea in promo-
vendos religionis fines, in juventutÍ3 educationem, in succo-
lamen viduarum, in orphanorum alimentaria stipendia, ae-
grorum sustentationem et caritativam curam sunt deputa-
ta ; status publicus bono utetur jure, dum ea in suum redigit 
fiscum ? Liberales hi temporis nostri philosophi, Ecclesiae et 
sacerdotii manus appellant manus mortuas. Quippe, sponte 
crasso tegmine obvelant oculos suos, ne videant innumeras 
cultui divino destinatas aedes, in quibus populi moralem, 
summe sane pro civili etiam statu salutarem reeipiunt insti-
tutionem ; majorem institutorum literariorum partem, inde a 
scientiarum Universitatibus ineipiendo ad minima usque pae-
dagogia ruralia; ingentem hospitaliorum, christianae cari-
tati consecratarum aedium numerum, his ipsis mortuis mani-
bus in aeeeptis esse referenda. Non vident innumeros illos 
greges pauperem, quos haec mortua manus sustentât, ne 
inediae succumbant calamitati. Obvelant oculos, ne videant, 
nullum alíum statum in temporalia quoque patriae commoda 
ac necessitates plura fecisse sacrificia, quam fecerit omni 
tempore, omnique occasione,'status secerdotalis ; non vident : 
actu etiam, ex Ecclesiae bonis, variis contributionum titulis, 
majores in aerarium publicum inferri summas, quam ea um-
quam inferre possent, si sub publica constituerentur admi-
nistratione, aut si auetione publica divenderentur. Et pot-
estne quisquam ignorare, in omnibus regnis, quorum guber-
nium haud sibi duxit conscientiae, Ecclesiam légitima sua 
proprietate sacrilega manu despoliare,nil fere aliud statui pu-
blico remansisse, quam novum onus, e publicis censibus, id 
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vero est, e crumenis civium assignandae cleri dotationis. No-
vissimum , idque irrefutabile in rem argumentum praebet in-
elix Italiae ragnum, cui ex impia ista, vereque crudeli Ec-
clesiae spoliatione, unice superest quatuor milliardibus ad-
auctum aer arii publici onus, pro3tratum commercium, et pu-
blicarum ac privatarum rerum convulsio. Eaedem sine dubio 

etsi minore forsitan mensura, in nostra quoque monarchia 
subsequentur calamitates, si Ecclesiam sua exui bonorum 
proprietate contigerit. In locum sperati lucri, emergent da-
mna, et gravia aerario accedent onera, ipsaque bona tum 
primum in vere mortuas incident manus, — manus quippe ho-
minum dubiae aut plane temeratae fidei, qui nul lis promo-
vendi publici patriae boni, sed suae tantum crumenae farci-
endae curis, explendarumque ignobilium suarum passionum 
stimulis agitantur. 

Cunctis his expensis, non absque anxietate quaeremus; 
quid in hoc malorum ac periculorum pelago constitutis no-
bis, sit expectandum ? Quod ad me adtinet, venerabiles fra-
tres, filiique dilectissimi, existimo : nisi benignitas Dei, cujus 
misericordiae non est numerus, opitulata nobis fuerit in tem-
pore opportuno, pro maxima parte populorum ingentem 
aliquam ingruere rerum convulsionem, fere dixissem cata-
clysmum quemdam universalem. Videntur nimirum mihi 
pleraeque Europae, immo et aliarum orbis partium nationes, 
eamdem ingressae semitam, quam sub exitum praeterlapsi 
saeculi inniit natio Grallorum. Ingens illa revolutio galliea est 
quodarnmodo prototypon cunctarum revolutionum, quae ab 
eo inde tempore subsecutae, et vel jam consumatae sunt, vel 
in suis constituntur plus minus progressivis stadiis. Iucepit 
ea pleno furore desaevire, ubi statua Salvatoris crueifixi Pa-
risiis ex ara templi cathedralis impio ausu dejecta, inque 
ejus locum prostituta quaedam sexus sequioris persona suf-
fecta fuit, ceu symbolum rationis humanae. Quam horrendas 
ea revolutio, plurium annorum decursu, in suo duxerit co-
mitatu srages, testatur história ejus temporis ; quam quidem 
nemo, vel aliquo adhuc humanitatis sensu praeditus, absque 
horroré potest percurrere. Tantafuit tamque exsecranda mo-
rum corruptela, tantae innocentes humanae perversitatis vi-
ctimae, tanti profusi sanguinis rivi, tam cannibalica homi-
num vix amplius hoc nomine dignorum crudelitas ! Nec se-
data est haec inauditae antehac saevitiei tempestas prius, 
quam ubi scorto illo ex ara remoto, illic iterum effigies Jesu 
Christi crucifixi fuit restituta. Quid vobis videtur fratres, 
filiique dilectissimi ? an non plerosque Europae, immo et Ame-
ricae populos, hanc ipsatn terere viam ? quarum quidem non-
nulli in ejus tantum primordiis constituantur, non pauci am-
plius jam processerint, omnes alacri per earn incedere per-
g;int pas«u? Pi'ofecïo nonnulli, signanter infausta Italia, eo 
jam pertigerunt, ut vix amplius hianti se eripere possint 
praecipitio. Saxum monte decurrens, nisi extraordinaria qua-
dam vi intercipiatur, non potest retineri, et volvitur suapte 
n itura, usque dum in maris fundum pertingat. Det Deus bo-
nus, ut hi mei tristes sane aspectus, gravis cujuspiam somnii 
potius, quam veritatis habeant spéciéin. Sed negare non pos-
sum, me iis angi vehementer. Non diffido ecquidem provi-
dentiae divinae, quae pertingit a fine usque ad finem, et cu-
jus viae non sunt viae hominis. Immo certo mihi persuadeo, 
pnpulos christianos, post longioris, aut brevioris temporis 

lapsum, iterum perspecturos, non esse aliud aliquod nomen, 
in quo eos salvos fieri oporteat, quam nomen Jesu Redem-
ptoris, quod jam semel mundum gentili eripuit barbariei, 
quodve illud e praesenti quoque novi gentilismi corruptela 
potest eripere; quemadmodum gallicae accidit nationi, qua 
nulla fortasse alia, hoc momento, catholicae fidei magis est 
addicta. Haec inquam credo posse evenire, immo confisus 
promissioni Salvatoris nostri, suo tempore eventura firma 
spe praecipio. Sed valde metuo, ne intermedia annorum pe-
riodo, ingentes suboriantur rerum convulsiones, et humánum 
genus acerbas subeundas habeat calamitates. 

Si autem quaeritis, quid nobis, religionis ministris, hoc 
in desolato rerum statu, apprime putem agendum ? respon-
deo : tria potissimum esse, quae totam virium nostrarum de-
poscunt contentionem. ' 

Unum horum est, ut tum exemplo propriae vitae ac 
conversationis, tum sermonibus publicis ad populi conciones 
instituendis, non minus, quam privatis, adeo invalescenti 
huic idearum ac morum corruptelae, quo licet validiosos ag-
geres opponere adnitamur ; ut veritatem claris sed unctione 
spiritus conditis verbis, omni occasione, quove fieri potest 
frequentius, ob oculos ponamus fidelibus nostris; ut perver-
sorum hominum argutias et sophismata serio, sod omni sem-
per cum mansuetudine retundamus ; debilibus paternis consi-
liis opem ferre, protervos ac impii oris homines gladio spiri-
tus confutare, parvulis lac doctrinae, adultis solidum cibum, 
singulis ea, quibus pro capacitate sua suisque rerum adjun-
c t s maxime opus habent, mentis et cordis nutrimenta suppe-
ditare laboremus. E t hodie adhuc magnus est pastoris ani-
marum in fideles suos influxus, praesertim si verum eorum 
sibi emereri scivit affectum, venerationem ac sincerum aesti-
minium. Christus Dominus fecit et docuit, sicque stupendam 
illam in orbem terrarum induxit morum commutationem. 
Idem egerunt apostoli. His denique armis continuo adversus 
omne corruptelae genus pugnabat, et gloriose quidem ac 
efficaciter Ecclesia sancta. Nec nostris, modo serii sint, ir-
remissi, et germanae pietati junct i , conatibus deerit su-
premi Numinis gratia. Et, si cunctis his non obstantibus, 
tamen magis adhuc invaluerit iniquitas; si ea ilium plane 
adtigerit gradum, ut civiles leges in apertam cum dogma-
tibus sacro-sanctae fidei nostrae, Ecdesiaeque praeceptis, 
incidant repugnantiam : tum quidem non remanebit nobis 
aliud, quam declarare cum Petro et apostolis : oportet obe-
dire Deo magis quam hominibus. Habemus sublime in san-
ctissimo pontifice nostro exemplum, qui potentissimis etiam 
inimicorum suorum assultibus, cunctisque astutiaa et versu-
tiae subtilitatibus, inexpugnabile illud uriius voculae „non 
possumus" scutum opposuit, eoque actu utitur adversus cun-
ctos violentiae impetus, cuncta seductionis artificia. Suppari, 
si res postulaverit, et nos agere debebimus animi fortitudine, 
promptosque nos exhibere ad quasvis perferendas adversi-
tates, ipsam vitam immolandam potius, quam ut recedamus 
a lege sancta Dei, et vili conniventia crimen inferamus gló-
riáé, perniciosam labem conscientiae nostrae. 

Aliud, quod agendum nobis incumbit, fratres ac filii 
dilectissimi! est, ut non tantum in cordibus nostris inteme-
ratum, erga sanctissimum Patrem nostrum, custodiamus pie-
tatis affectum, sed euin facto etiam, pro suo quivis modulo, 
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contestemur. Nimirum constat ad notorietatem publicam, 
summum pontificem nostrum iniquissime, et vera latronum 
more, per impios homines maxima possessionum suarum 
parte exutum esse et spoliatum ; ut adeo in sustinendis sum-
ptibus, quos domi securitatis publicae ratio, totius vero, qua 
late per terrarum orbem diffusa est, Ecclesiae catholicae re-
giminis cura deposcunt, paené ad solas, fidelium pietate 
suppeditari solitas eleemosynas sit restrictus. Grallia, Hispa-
nia, Belgium, et nonnullae aliae vere catholicae nationes, cum 
summa virium adstrictione, filiali suae erga suam Sanctitatem 
obligationi respondere,et larga ei subsidiaperguntsubministra-
re. Repertae sunt, nec paucae, apud catholicas has nationes ser-
vilis plane conditionis personae, quae, piae instar viduae evan-
gelicae, duos in thesaurum templi nummos immittentis, ex ipsa 
misera mercede sua partem subtrahunt, quo suae erga caput 
Ecclesiae respondere queant pietati. Nonnullae ex ancilla-
rum numero, propriam suam praesciderunt caesariem, seque 
maximo sexus sui ornamento, ac unico, quem habebant cul-
tu, spoliarunt, ut e venditionali ejus pretio suum possent 
religionis sensum, suamque pietatem erga communem chri-
stianitatis patrem contestari. Res nostra familiaris, quan-
tumvis ardua sint tempóra, necdum ad eas redacta est an-
gustias, ut nihil in nobilissimum hunc finem possimus sacra-
re ; hoc praesertim anno, quo e fertilitate patrii nostri soli, 
penes divinam benedictionem, nostra utcumque replevimus 
promptuaria et cellaria. Itaque vos fiducialiter hortor, vene-
rabiles fratres ac filii dilectissimi, ut et ipsi, quantum unius-
cujusque penus admittit, largiores pio hoc fine symbolas con-
ferre, et fideles vestros, omni meliore modo, ad parem libe-
ralitatem excitare satagatis. Aptissimus ad hoc vobis aperie-
tur campus, occasione pronunciandi, de quo mox acturus 
sum, sermonis publici. Singuli subin vice-archi-diaconi col-
lecta subsidia ad me, vel ad dioecesanam cancellariam trans-
mittant, abhinc, mea quoque, quam in corde praedestinavi, 
addita symbola, ad destinationis suae locum promovenda. 

Tertium demum, quod in criticis adeo temporum re-
rumque adjunctis, agendum nobis incumbit, quodve primo 
loco memorare debebam, est, ut, attollentes in coelum manus 
puras, incessanter, imisque ex praecordiis, exoremus Deum 
patrem misericordiarum, qui solus est tutum refugium no-
strum et virtus, solus esse potest adjutor in tribulationibus, 
quae invenerunt nos nimis, ne nos tentari patiatur supra, 
quam possimus sustinere ; oremus et suspiremus, ut summum 
pontificem nostrum eripiat tamdem e manibus efferatorum 
inimicorum suorum, quemadmodum oripuit Danielem ex ore 
leonum, eumque, uuiee in divina misericordia confidentem, 
istis, quibus toto pontificatus sui tempore tam acerbe exer-
cetur, angustiis clementer exsolvat; aut, si secundum inscru-
tabilia divinae suae providentiae consilia, necdum adesset 
tempus redemptions ipsius, ei porro incomparabilis istius, 
qua praeditum cernimus, apostolicae fortitudinis et resigna-
t ions spiritum confirmet, eumque coelesti protegat benignus 
auxilio, et assidua protectione conservet. Oremus porro pro 
Ecclesia sancta catholica, tam infestis undique malevolorum 
armis impetita: ut toto orbe diffusa, stabili fide in confessi-
one sanctissimi nominis sponsi sui perseveret, nec umquam 
advèrsus earn, quae sola est his in terris firma veritatis co-
lumna, et genuinae virtutis praesidium, spuria humani inge-

nii commenta etmonstra vitiorum sinat praevalere; ut impia 
hostium ejus consilia evertat, et audaciam ac superbiam per-
ditorum hominum confundat, cunctosque temerarios in earn 
insultus potenti suo brachio conterat. Oremus denique, Sal-
vatoris nostri exomplo docti, etiam pro ipsis his inimicis no-
stris : ut, qui, fabulis et genealogiis interminatis intendentes, 
dereliquerunt limpidos revelatae veritatis fontes, illuminare,— 
corde ipsorum, vitiorum calle obducta, emollire, — eos ad cul-
parum suarum agnitionem, veramque poenitentiam adducere 
dignetur; neque animas ipsorum, quas Jesus Christus preti-
oso suo sanguine redemit, in aeternae infelicitatis barathrum 
praecipitari permittat. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
POZSONY, dec. 3-án. Az elmúlt hónap 9-dikén való-

ban felejthetlen nap virradt reánk Kegyelmes főpásztorunk, 
amint óhajtva vártuk, csakugyan megjelent közöttünk. A 
délutáni vonattal érkezvén meg Esztergomból, mikép előre 
kijelentette kívánságát, minden mesterkélt ünnepély nélkül 
vonult be városunkba ; azonban a nép ezreinek senki sem 
állhatta útját, senki sem akadályozhatta, hogy a zordon idő 
daczára ki ne tóduljon az utakra, és a körébe először ér-
kező főpásztort szeretettel ne üdvözölje. Igy történt, hogy a 
néptömeg vastag sorfalai között juthatott csak polotájába, 
hol egyházi és világi nagyszámú küldöttségek várakozának 
reá. Mindenből már az első pillanatban fényesen ki tűnt , 
hogy a pozsonyiak tárt szivekkel fogadták , és most már 
elmondhatom, hogy ő e sziveket magával vitte. Ugy is illik, 
hogy a gyermekek szive az atyáéval egyesülve legyen, hogy 
a gyermekek szeressék atyjokat, akár közöttök tartózkodik, 
akár távol van tőlök. A küldöttségek folytatták tisztelgésö-
ket másnap is ; ö herczegsége előtt az egész város közön-
sége megjelent, még a nem-katholikusokat sem véve k i ; 
mindenki közelről akarta látni, és tisztelni, vagy legalább 
megismerni ; és aki megfordult nála, rendesen mind ragyogó 
arczczal jött ki, úgyhogy nem hiáha neveztem megérkezé-
sének napját felejthetlennek, bízvást mondhatom, boldogító-
nak is. Annyi tagadhatlan, hogy a főpásztor válaszai, beszé-
dei valami varázserővel bir tak. Diffusa est gratia in labiis 
ejus. Szivélyesség, magasabb kenet, megragadó találékony-
ság és fenkölt méltóság ragyogott minden szaván, de főleg, 
mind szavain, mind magatartásán oly tiszta elhatározottság 
tündökölt, melyről örömmel ismertünk benne egy katholi-
kus egyházfejedelemre , s amelylyel ő mindenkit szent 
ügyünk iránt bizalommal töltött be, mindenkit magának 
megnyert. A harmadik nap szent Márton püspök emlék-
napja volt, épen főegyházunk védszenteé, és e napon ment 
végbe a megujitott fölséges szentély felavatása. Valóban 
repesett szivünk, midőn a főpásztort a templomba vezetvén, 
a karról e szavakat hallottuk szinte dörögve eléje zengeni : 
„Non est inventus similis illi, qui conservaret legem excelsi." 
A községi választmány tagjai készítettek utczákat és eláll-
tak az ajtókat, mert az egész város ünnepet ült e napon, és 
mindenki szeretett volna jelen lenni a fölszentelésnél. Ott 
volt a városi és megyei tisztikar, ott voltak a fő- és nemes-
rend képviselői; a karzaton pedig oly művészi hangász és 
énekkar működött, milyet hazánkban semmiféle istenitisz-
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telet sem bir összehozni ; a nagyszerű előadás elbájolta a 
lelkeket ; mindent ünnepélyes szent hangulat töltött be, 
épen amilyen e magasztos naphoz illett ; hisz ara-ünne-
pély napja derült reánk. Csaknem igy volt ez a következő 
napon is, melyen ő herczegsége csendes szentmisét mond-
ván, 1156 homlokot jelölt meg Krisztus bajnokainak tábori 
jelével. 

Ezekben megérintvén a végzett szent cselekményeket, 
még különösen kettőt akarok itt felhozni. Először is kedves 
benyomást tesz minden kebelre, mily ájtatos találékonyság-
gal örökítette meg a szeretett főpásztor városunkban a föl-
szentelési ünnepély emlékét ; midőn, ugyanis, főpapi székéről 
offertoriumra az oltárhoz hivatott, magához szólitotta titká-
rát , s alattomban csomagot nyomott kezébe azon utasítás-
sal, hogy adja át az apátlelkész urnák szegényei számára. 
A csomagban 300 fr. volt; mert a jó atya maga akar t elő-
ször áldozni az általa fölszentelt oltáron, és ezt ily kedvesen 
épen offertoriumkor tetszett neki tenni a mi jámbor eleink 
példájára. Dispersit, dedit pauperibus, justitia ejus manet in 
saeculum saeculi. Azután érdemesnek tartom, hogy emléke-
zet okáért, valahol fenmaradjon a gyönyörű szentbeszéd, 
melyet az ország ihletett áldornagya a fölszentelés alkalmá-
val a szószékről híveihez intézett : azért amint azt jámbor 
kezek gyorsirása után egyik helybeli nyomdánk külön le-
nyomatban hozta, legyen szabad azt nekem itt, e becses la-
pokban, magyar forditásban közzé tennem. 

„Pozsony szabad királyi város katholikusai elkezdték 
megújítani városuk legszebb kincsét, főplébániájok ősi szent-
egyházát ; megkezdték a jelen műemlék visszaállítását szé-
pen, Istenhez méltólag, ugy hogy ez most minden jámbor 
kebel számára tárgya az örömnek, a legszívesebb részvét-
nek és lelki épülésnek. Miután pedig én, mint főpásztor, ezen 
dicső műemléket meghatott szivvel vizsgálván, kellőleg be-
csülni tudom : örvendező készséggel jöttem kérésiekre kö-
zétek, szeretett pozsonyi hiveim, hogy hitetek ezen magasz-
tos bölcsőjét egyházi áldással fölszenteljem. 

A világ álokossága kérdezhetné: méltó volt-e annyi 
gondot fordítani ezen főplébániai és káptalani egyház szen-
télyének megújítására ? Akik igy beszélnek, azok bizonyára 
nem tagjai a főegyház kijavítására létező egyletnek ; ak ik 
igy beszélnek, vagy csak gondolkoznak is, azoknak épen 
semmi fogalmok nincs azon mély értelemről, mely ilyen tö-
rekvéseknek alapjául szolgál ; ugy beszélnek ők, mint az 
evangéliumban az íscharióti. Jámbor elődeitek k a t h o l i -
k u s h i t e r e j e emelte Isten ezen hajlékát , mintegy erős 
szent váracsot arra, hogy megőrizzék benne katholikus hi-
tök kincsét az utódok számára és igy ezeknek is átszolgál-
tassák a lélek magasabb javait : és most ugyanazon hit ha-
talma indította Pozsony város lakosságát azon áldozatok 
megtételére, melyekre szükség volt a szentély megújítására, 
s azon állapotba való helyezésére, melyben jelenleg látjuk. 
E gyönyörű mű hirdeti azt is, hogy a pozsonyiaknak Isten 
méltóságát és fönségét megillető templom kell, hogy nekik 
épen nem mindegy: váljon Istent dicsőségéhez méltó haj-
lékban imádják-e, vagy olyan házban, melyben csak egy 
halandó lakkatik. Igen, épen azon katholikus hit, mely egy-
kor e szent hajléknak léteit adott, sürgette és ragadta ezen 
város lakóit az áldozatokra. Hogy is ne indította volna ? 

Hiszen minden áhítat, minden imádás fölséges tárgya ezen 
templomban nem más, mint J É Z U S Krisztus, a keresztre fe-
szítetett, kiről az apostol mondja : Senki sem tehet más ala-
pot, mint amely le van téve, és ez j E Z U S Krisztus. Ennél-
fogva valahányszor ti Isten ezen házában áhitatokat gya-
koroljátok, mindannyiszor ily vallomást tesztek : mi imád-
juk J E Z U S Krisztust, mint egyedüli igaz Istent, mert erő-
sen hiszszük, hogy csak benne van üdv, és kívüle üdv nem 
található ; ő segíthet minden irányban, minden szükségben ; 
ö a kegyelmek osztogatója, az örök élet adományozója. És 
méltán ; hisz az ő anyaszentegyházában mindezt hátra-
hagyta, mi a bűnös emberi-nem megmentésére és kiengesz-
telésére szükséges. Ah, kedveseim ! ugyan ki számithatná 
fel azon gyümölcsöket, melyek e tekintetben ezen szent he-
lyen a századokon keresztül termet tek? ki sorolhatná fel a 
kegyadományokat, melyeket itt a jámbor elődök vettek ? 
ki mondhatná meg azon ezer és ezer könyek számát, me-
lyeket a szükség és nyomor kisajtolt? J É Z U S Kristus pedig 
a hit tekintetéből itt felszárított ? A ti buzgó őseitek és ti-
magatok is a látogatás napjaiban ó hányszor kerestetek me-
nedéket e szent helyen, kerestetek vigaszt, kerestetek se-
gélyt : és találtatok is, forró ragaszkodással bízván ami édes 
megváltónk, az ur J É Z U S Kristus érdemeiben ? De mivel 
a hit minden gyümölcse és minden u j diadala csak arra szol-
gál, hogy ugyanazon hit uj életre gerjedjen és a szivekben 
mindmind jobban megszilárduljon : tehát eszerint is igaz, 
mit előbb mondottam, hogy ezen szent hajlék erős szent vá-
racscsá van rendelve a kath . hit megőrzésére, igen, fen kell 
tartania a hitet, ugy de a szeretetet is. A hit ugyanis, ked-
vesim, egymaga nem képes minket üdvözíteni, nem, mig a 
keresztény szeretet tettekben termékenynyé nem teszi ; erre 
nézve irja az apostol : „Ha olyan nagy hitem volna, hogy 
hegyeket mozdíthatnék ki helyeikből, de ha szeretetem 
nincs, semmisem vagyok"," szent Jakab pedig: „Az ördö-
gök is hisznek és rettegnek . . . Mit használ, ha valaki, 
mondja, hogy hisz, de hitét életében cselekedetei által nem 
akarja bebizonyítani ? A hit cselekedetek nélkül holt, és 
senkit sem üdvözíthet." Ennélfogva ezen templomban min-
den áhítat és minden látogatás oda czéloz, hogy a hitnek él-
tet adjon, hogyr azt az Istenből kiinduló szeretet gyakorlásá-
ra ösztönözze ; e czélra hirdetik itt az Isten igéjét, evégre 
osztják ki a szentségeket, hogy igy erőt és kegyelmet me-
rítve hivatástok szerint jó tettekben minél inkább buzgól-
kodjatok. Ah! Isten tudja egyedül, mily nagyszerű és mily 
áldásos javak ömöltek ez úton a századokon keresztül e vá-
ros közönségére azóta, hogy e templom áll ! Csak Isten 
tudja, hány ellenségeskedésnek szakadt itt vége, mennyi 
idegen vagyon került vissza birtokosához, hány esetben lett 
kárpótolva a megsértett jó hírnév e helyen nyert ihlet foly-
tán ! Ime mindebből kitűnik, hogy a szent hajlék kezdettől 
fogva védő és fentartó eröde lett nemcsak a hitnek, hanem a 
szeretetnek is. 

Jőjetek tehát, kedveseim, jőjetek gyakran ezen fölsé-
ges egyházba, jőjetek mindig Istennek tetsző szivvel ; jője-
tek katholikus hitetekről u j és u j vallomást tenni, hiteteket 
Isten és felebarát iránt szeretetre gyulasztani, uj istenes 
fogadásokat és elhatározásokat tenni, a szentségekben s az 
isteni-tisztelet gyakorlásában azon mennyei erőt keresni 
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és meríteni, melyre szükségünk van a legfőbb mértékben, 
hogy méltóságunkat mint keresztény katholikusok fentart-
hassuk. Ugyrde, szeretett hiveim, a legszentebb Isten neve, 
melyet ezen templomban hangoztattok és imádtok, szentel-
tessék a ti családi köretekben is,úgymint, általatok gyermei-
tek és cselédeitek által; szenteltessék jámbor élet, élő buz-
galom, keresztény házrend és fegyelem, Isten jelenlétének 
folytonos szemmeltartása által. Ha ti összekötenditek hite-
tek bevallását templomba-járással, a szentségek vételével, a 
keresztény adakozást,a keresztény felebaráti szeretetet, a ke-
resztény tetterőt : akkor ezen templom számatokra is igen 
sokszor égi áldások tárháza, lelki vigasztalások kútfeje le-
szen. Ezután kérem az Istent, tartson és erősítsen meg ti-
teket, kedves gyermekeim, a keresztény érzületben, a katho-
likus hitben. Ra j ta ! mondjátok ki szabadon,mily elveket val-
latok ! Mert napjainkban a gonosz, elfajzott nemzedék, mely 
a jóka t is majd szóval majd Írással el akar ja csábítani, csak 
annyiban bir bátorsággal és erővel, amennyiben bátorság és 
erő tekintetében a jók hát ramaradnak. Tehát ki a szinnel ! 
Tartsatok össze erősen és híven és mondjátok ki rettenthet-
lenül, kik valának atyáink ? Őrizzük meg hiven katholikus 
egyházunkhoz, hiven katholikus vallásunkhoz, amit Isten 
kegyelméből b í ránk! 

Miután végre Isten nevében a templom-mogujitás di-
cső müvét megkezdet tétek: szerezzetek n e k e m , mielőtt 
csak lehet, ú j ra alkalmat hozzátok jönni s e gyönyörű szent 
haj lék többi részét is fölavatni. A költséget majd csak elö te-
remtitek ; mert valóban még sok pénz és gond igényeltetik, 
hogy az egész templom ki legyen takar i tva ; mindazáltal az 
egész templomnak kell megujulnia; mert hisz a hajónak a 
szentélylyel összhangzásban kell lenni, mint a t agnak a fej-
jel. A költséget föllelitek jelesen ott,hol az eddigit találtátok, 
a keresztény hit, szeretet és adakozás kimerithetlen bányá-
jában. És most kivánom, legyen és maradjon veletek az Is-
ten áldása mindörökre. Amen" 

A főpásztor 14-én eltávozott körünkből, apostoli teen-
dőitől másfelé intetvén, de köztünk hagyta ittlétének ki tö-
rülhetlen hatását és mindenek fölött atyai áldását, melylyel 
tovább folytat juk templomujitási törekvéseinket. A rendit-
hetlen apátlelkész ur, egyetértve a városi kathol ikus véduri 
választmánynyal s a templomujitási egylettel, az al lványokat 
már csakugyan visszahordat a a templomba, most a jobb ol-
dali hajót választván ki a munkálkodás színhelyéül ; Lippert 
hazánkfia elkészítette az építészeti terveket, Mátis Béla, pri-
mási számtartó ur pedig kiállította közszemlére papírból és 
fából mesterileg gyár tva és faragva a szóban forgó káptalani 
szentegyházat azon állapotban, melybe a megujitás által sze-
retnők hozni. Mátis ur ezen remek müve különös figyelemre 
méltó. Főtemplomunk ugyanis jelenleg épen a torony körül 
ráépített falak és házak által van elundokitva, mit tovább 
tűrni nem akarván, azon dolgozunk, hogy ezen épületek le-
rontassanak, s igy a dicső szentegyház, mint illik, minden 
oldalról szabadon álljon. Tehát Mátis ur nem is a templom 
belsejét, hanem csak külsejét és illetőleg környezetét állította 
össze, és pedig először ugy, amint most van ; azután titkos 
csavarával eltünteti az épületeket, és egészen u j utczákat 
emel ki a templom körül gépasztalából. Ebből is sejthetni, 
mily művészi csoportozatot létesített a jó számtartó ur, s en-

nélfogva mennyi időt, fáradságot és költséget kellett fordí-
tania kitűnő idomai és varázsgépei előállítására. Ezen meg-
lepő kicsinylet a primási palotában van felállítva, hol is a kö-
zönség a város ezen remélhető szépítése áltál érdekeltetve és 
a kíváncsiságtól is vonzatva elég sürün látogatja és bámul j a ; 
belépti díj nem szedetik, de az önkénytes adományok gyűj-
tésére perzsely áll egyik szögletben ; s a templomjavitási 
pénztárba ez uton is valami ha nem csurran, legalább csep-
pen. Ezen terv kétségkívül költséges, de kivihető, mert az 
említett épületek szerencsére a temploméi s igy csak törlesz-
tési kölcsön kell, melynek segélyével az átépités elég hamar 
foganatosítva lesz. 

Írhatnék még sokat e tárgyról, főleg a diszesen pom-
pázó szentélyről, valamint a megujitás óta szemlátomást nö-
vekedő templomlátogatási buzgalomról: azonban most elha-
gyom azon reményben, hogy talán máskor is szabad lesz e 
tekintetben igénybe vennem e becses lapokat és hőn tisztelt 
közönsége türelmét.*) Áttérek más ünnepélyre, mely a mult 
héten hitéletünkben kedves mozgalmat idézett elő néhány 
napra ; értem Passionei Benedek capucinus a tyának bol-
doggá-avattatását, mit szerzetének jelenlegi tagjai fényesen 
ültek meg városunkban. Röviden elmondom a jámbor szer-
zetesnek egyszerű, de Istennél kedves, eseményekben sze-
gény de erényekben annál gazdagabb élettörténetét. Szüle-
tett 1560. September 13-án Urbinóban istenfélő szülőktől, 
azon előkelő Passionei családból, mely a pápai székre három 
kitűnő egyházfőt adott tagjai közül : VIII . Kelement, VII. 
Sándort és XI . Kelement; szülőit korán elvesztette, de a jó 
mag, melyet azok elhintettek, a gyermek szivéből ki nem 
veszett, sőt ellenkezőleg szépen megfogamzott és gyönyörű 
erényekben kisarjadzott . A kedves jó gyermekből igazság 
és erény után törekvő jeles ifjú lett ; munkásságát és tudo-
mányszeretetét szépen jellemzi a kettős tudori koszorú, me-
lyet a paduai egyetemen a jogtudományból magának kiví-
vott ; tiszta és fenkölt fogalmát az élet feladatáról és forró 
szeretetét Isten iránt ki is mutatta életpályája választásában, 
midőn a családi körülmények s a jövendője iránt keltett 
fényes világi remények daczára, csak szerzetes akar t lenni, 
még pedig a sanyarú csuklás rendben ! A rokonok út já t ál-
lották ; a szerzetesek ezekre és az ifjú gyenge tes ta lkatára 
tekintvén, ismételve visszautasították ; de a kétszeri eluta-
sítás öt el nem riasztotta, harmadszor is mondá : ascendum 
ad palmam, et aprehendam fructus ejus. Most befogadták ; 
1585. letette az ünnepélyes fogadásokat, és ettől fogva negy-
ven éven át szerzetének lelkes, fáradhatlan, buzgó tagja, 
mindörökre pedig ékessége és büszkesége lett. 1598-ban a 
katholikusok Bécsbe hívták meg a capucinusokat, hogy hi-
tök szomorúan hanyatló ügyét támogassák, a félelmesen ter-
jedő tévtanoknak s az ezekkel eláradó erkölcstelenség és 
hitetlenségnek gátot vetni törekedjenek; jö t tek t izenketten 
Mátyás főherczegnek védelmébe ajánlva, ezek között jöt t az 
ihletett Benedek atya is, és igy alkalmat nyert Austriában 
érdemeket szerezni a catholicismus helyreállítása körü l ; ezen 
alkalommal ő húsz esztendeigélt. Ab, nehéz feladat volt ez ! 
Euntes ibant et flebant . . . De az Istennek tetszett áldással 
tetézni munkásságukat ; minélfogva teljesült a jó a tyákon : 

*) Minden esetre. Szerk. 
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venientes autem venient cum exultatione portantes moni-
los suos. T a n ú i n k erre dr. Mühlfeld és társai. Boldog Bene-
dek és társai imádkozni fognak értök : ezért esedeznek ma 
a bécsiek az ünnepelt atyához ; ezért esedezzünk mi is 
hozzá ; eszközöljön ö a bécsiek számára de a mi számunkra 
is auxilium et grat iam in tempore opportuno. Ah, egy okkal 
ismét több, hogy a kath. egyház fejét a Szentlélek vezérli 
nyilatkozatai- és határozataiban. 

A sz.-atya a jelen év elején éazre vette,hogy új ra kell va-
lakit Bécsbe és Austriába küldeni. Legalkalmasabbnak ta-
lálta a tapasztalt Passionei atyát : azért mintegy igy szólt 
hozzá Jézus Krisztus nevében : I Benedicte, et repara do-
mum meam ! . . . elbocsátotta a főváros felé, de már most 
dicskörrel ékesítette halántékát . . . Csak ha e kegyelmet 
becsülni tudnák. Adveni te Sancti Dei, et orate pro nobis ! 
Benedek a tyát előjárói még egyszer visszahivták hazájába 
Olaszországba, de ugy látszik Isten rendeletéből csak azért, 
hogy ettől búcsút vegyen és valódi hazájába száljon át . 
Ugyanis, midőn mint guárdián valamely további községbe 
sietne szentbeszédet tar tani , a zordon idő lesújtotta őt lábá-
ról ; betegen hozták őt vissza Fossoinbronéba, hol néhány 
nap múlva, april 30-kán az Urban elszenderült, és elköltö-
zött azt szinről-szinre látni az égben, ki mint láthatlanul 
folytonosan társalga vele a földön. Elete csendes de folytonos 
munkálkodás volt ; megmutatta pé ldájával , hogy csak 
a rosz szerzetes élete henye élet , a jó szünetnélküli 
s az emberiségre nézve legáldásosabb m u n k á s s á g ; a 
lelkek üdve erre tág mező, melyet Benedek minden irány-
ban müveit ; az igazság után éhezőknek megtörte az élet 
kenyerét, a jó útról letérteknek szemeik elé tar tot ta az is-
tenesség fáklyájá t ; szorgalmasan tanított, a tudatlanokat 
nemcsak készséggel elfogadván, hanem buzgón fel is keres-
vén ; fáradatlanul p r éd iká l t , örömest gyóntatot t ; mikor 
figyelmeztették . . . hogy ne kár tyázzon ? ne pipázzon ? ne 
vadászszon a n n y i t ? . . . Nem, . . . hanem, midőn figyelmez-
tet ték, hogy talán egyszer-másszor pihennie is kellene, vá-
lasza volt : az égben elég idő lesz pihenésre. Igen természe-
tes, hogy sokat imádkozott, sokat elmélkedett, sokat sanyar-
gatta önmagát. Ezek nélkül a szakadatlan munkásságra 
nincs sem kedv, sem erő. Igy kimerülve szent Ferencz igá-
jában, elaludt, mint a fáradt gyermek édes any ja kar ján . 
IX. Pius f. é. február 10. helyezte nevére a boldogok koro-
nájá t , miután sírjánál a csudás gyógyulások ujabb időben is 
szaporodtak és szaporodnak. 

A capucinus a tyák november 25. 26. 27. szent harma-
dot tar tva mutat ták be szerzetök ezen büszkeségét a jám-
bor hiveknek ; templomjok Ízletesen és gazdagon fel volt 
ékesítve, az istenitisztelet reggel és este fényesen megtar t -
v a ; a tömött szentegyházban hétfőn Wachala, kedden W e n -
ninger jezsuita a tyák, szerdán Horeczky Ferencz kanonok 
szólottak az ünnepelt erényeiről, dicsőségéről és köve-
téséről. Öröm és lelkesedés ter jedet t a templomban, s a 
jámbor élet egy-két szikrája talán bekapott a szivekbe is ; 
Isten tudja , én pedig hinni szeretem és hiszem. 

Mátyusföldi. 

VEGYESEK. 
A veszprémi növendékpapság „Pázmányköre" czimü 

irodalmi egylete Weninger Ferencz „Katholicismus, Protes-
tantismus és hitetlenség" könyvét németből leforditva, ma-
gyarul adja ki s erre előfizetéseket gyűjt . A munka 15 ivnyi 
lesz, á ra csak 50 kr . o. é., 8 példány után egy ingyenpél-
dány adatik. Az előfizetési pénzek Veszprémbe, a fönneve-
zett egylethez küldendők. 

Tudva van, hogy Jeruzsálemben a szentsír kúpja ros-
kadással fenyegetett régtől óta, s hogy már némelyek a le-
hulló kövek által meg is sértettek. A franczia és a muszka 
kormány egyesült erővel épitik a kúpot. Nehogy pedig az 
istenitisztelet megszakadjon, a nagy kúp alatt ideiglenes 
kúp emeltetett, mely az aj tatoskodókat elegendően fedezi, 
és a munkások csörömpölését kizárja. Francziaország eddig 
500,000 frankot fizetett, a muszka pedig csak 200,000-et a 
javításhoz, de a munkások mind muszkák. A katholikusok 
joga igy játszat ik át a szakadárok kezére. 

Két jeles latin versezet küldetett be hozzánk ; egyik 
mélt. s főt. Deáky Zsigmond felszentelt püspök s győri nagy-
prépost papságának félszázados ünnepére, mely dicsverseze-
tet „Sacer Möns Pannoniae" aláírás alatt a pannonhalmi szent 
Benedek rendű ház egyik jeles tagja készité ; a másik ft . 
Szepessy Imrétől ft. Roder Alajos, az egyetem nagyságos 
Rectorának tiszteletére, a nagyváradi 1. sz. káptalanhoz tör-
tént legkegyelmesebb kineveztetése alkalmából. 

Nagyméltóságú s főt. Haynald Lajos kalocsai érsek ő 
excellentiája a pesti oltáregylet sz. czéljainak előmozdítá-
sára 100 o. fr tot kegyeskedett adományozni, melyért az egy-
let részéről ezennel a legforróbb hálaköszönet nyilvánit tat ik. 

Toldy István csúnya könyvéről, a többi között, ezeket 
irja a P. Hirnök : De négy szemközt szólva, nem is ez volt 
az i f jú Toldy szándéka ; ő csak lelketlen speculatiót űz a 
jövedelmes botrány-irodalom áldástalan mezején, s megelég-
szik a népszerűség azon gyanús nemével, melyben a nép-
ámitók compániája egymást kölcsönösen részesiti; s azért 
nem is találkozott egész Budapesten könyvkereskedési firma, 
mely e pasquillnak bizományos nevét oda kölcsönözte volna. 
Lipcsei firmát kellett neki a czimlapra csempésznie. A 
szerző apja a magyar katholikus egyetemnél, öcscse a bécsi 
pazmaneumban, nővére az egri apáczakolostorban van. 
Nagy örömük lehet kedves Pis tá juk pseudo-catholicismusá-
ban s cynicus tollában, — de még nagyobb öröme a cultus-
ministeriumnak, melyet a véletlen oly fiatal még, de már is 
mindenen vakmerően keresztül-kasul gázolni kész ant i -ka-
tholikus messiási ambitióval gyarapitott . 

A kalocsai érsek ő nméltósága Haynald Lajos a nagy-
szebeni legényegyletnek 500 frtot, a pesti nőegyletnek 50 frtot 
ajándékozott. 

Megjelent nt. Karcsú Antal ferencz rendi a tyának „A 
szerzetes r endek" munkájából a 4-ik kötet, mely különösen 
a férfi és női egyházi gyülekezeteket ismerteti. 

Megjelent a „Kath. Lelkipásztor" januari első füzete, 
hozván a szentbeszédeket uj évtől hamvazó-szerdáig, a köz-
beneső ünnepekre szóló beszédekkel együtt. Megelőzi ezeket 
két értekezlet a polémiáról az egyházi szónoklatban, és a 
nép ajtatosságának felköltéséről a szentmise iránt ; bezárja 
pedig két alkalmi beszéd, egyik ft. Tillman Mihály esp. s 
plébános aranymiséje és lelkipásztor beiktatása alkalmával 
mondott szentbeszéd. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdono3 PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pes ten 1867. Ko c s i 8ándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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TARTALOM : Erdélyországi kath. státus. — Egyházi 
tudósitás. — Vegyesek. 

Erdély országi kath. státus. 
Szerény észrevételek a mnltra és jelenre. 

Csaknem féléve már, hogy az erdélyi kath. stá-
tus kérdése a lapokban szemlére ki van téve. 

Egész terjedelmében közölték ezek a terveze-
tet, s mások arról többször megemlékeztek. S az er-
délyi megyéhez tartozó katholikus országgyűlési 
képviselő urak, kik e tárgyat először vitték a lapok 
terére, újból felmelegiték a dolgot, egy nyilatkoza-
tuk által. 

E nyilatkozatban sok megszivlelendő kivánat 
van kifejezve. Valóban „ki van nyitva a pálya, me-
lyen bebizonyithatjuk, hogy tudjuk és akarjuk a 
mult hibáit helyre hozni és jobbat tenni mint eddig 
tettek.u „Sem egyes személy vagy személyek iránti 
rokonszenv nem vezethet, sem ellenszenv le nem 
hűthet bárkit." „Óhajtjuk, hogy e gyűlés szelleme 
és folyama csendes és gyakorlati legyen, mely nem 
csupán az ellenőrködés tényeit fejtse meg, hanem 
ily fontos ügyeinknek és vagyonúnknak igazgatá-
sát a kath. státus kezébe gyakorlatilag is szerezze 
vissza." „A status-gyülés nem egyháziak és vilá-
giak küzdhomokja, hanem közös és egyetértő mun-
kásság az egyház és nevelés szent ügyének előmoz-
dítására." „Az egyetértés, ügy buzgalom és gyakor-
lati tapintat fogja megszülni az eredményeket, me-
lyeket e gyűléstől mindnyájan remélünk." 

Sok érdekest mondottak már felőle, nemcsak a 
tisztelt képviselő urak, hanem mások is. Némelyek 
némi idegenkedéssel tekintik azt, mások egekig ma-
gasztalják, és sokszor megtörténik, hogy egyik fél 
sem tudja miért? 

A régi jó időkben, midőn szent István koroná-
ját és országát a vallási zavarok nem háborgatták, 
az egyháziak és világiak, egyházi és világi ügyei-

ket sokáig közösen intézték el, együtt országgyű-
léseket és zsinatokat tartottak, s ezen zsinatokat, 
hogy a tisztán egyházitól megkülönböztessék, ve-
gyes zsinatnak (synodus mixtae,) nevezték. A ma-
gyar törvényhozás pedig az egyházi törvényhozás 
szellemét követte, azzal nem ellenkezni, hanem ahoz, 
minél inkább lehet, közeledni, tartotta dicsőségének. 

De ezen állapot az úgynevezett reformatio után 
mint Magyarországon ugy Erdélyben is megszűnt. 
A politikai pártok mellett a vallási felekezetesség 
is felütötte fejét, s mig Magyarországon lassan 
ugyan de biztosan, és lépcsőnként haladott előre, 
Erdélyben rohamos átalakulásokat szült, melyek 
a katholikusokat nemcsak megléptek, és felzaklat-
ták, hanem jogaikból és nagyobrészt birtokaikból 
fs kifosztották. A harcz mindenütt szembetűnő volt 
s a törvényhozás termeibe is felhatott, hol midőn 
egyházi vagy vallási kérdésekről volt, szó, az or-
szággyűlési tagok inclyti status et ordines, a te-
kintetes karok és rendek sorakoztak, s vallási kér-
désekben az uj tan követői a katholikusok ellené-
ben testületté tömöritvén magukat „status et ordi-
nes evangelici" névvel nevezék, s alkalmat adtak 
arra, hogy az ősi vallás pártolói is magokat „status 
et ordines catholici" névvel jelezzék. Nem akarom 
feszegetni, helyesek voltak-e ezen elnevezések ; hogy 
léteztek, azt a magyar történelem bizonyitja, s ugy 
hiszem, nem vagyok, tévedésben, ha felteszem, hogy 
az erdélyi „status catholicus" neve az azon 
régiebb időkre és harczokra emlékeztet, melyek a 
mult századokban sem Magyarországban sem Er-
délyben ritkák nem voltak. 

Hogy ezen testület előbb kath. status, később 
katb. commissio név alatt az erdélyi püspöki me-
gyében létezett és működött s illetőleg ez utóbbi 
ma is működik, azt kétségbe vonni annyi lenne, 
mint a történelmi igazságot megtagadni akkor, mi-
dőn sok élő tanú annak tanácskozásairól és műkö-
déséről bizonyságot tehetne. 

Mig e testületnek systemisált, rendszeres te-
49 
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endői nem voltak, mig Erdélyt a püspökök be nem 
jöhetése miatt püspöki helyettesek kormányozták, 
mig a mult század elején helyreállított püspöki 
rendszer megszilárdult, a kath. status legfőbb hiva-
tása abban állott, hogy a sérelmek ellen óvást te-
gyen és régi jogaiba visszahelyezést testületileg 
sürgesse. 

De midőn ezt örömest bevallom, sem a múltra 
sem a jövendőre nézve csalódásokban élni, vagy má-
sokat tévedésbe vinni nem akarok. Azért minthogy 
némely lapokban az erdélyi katholikus status ugy 
volt feltüntetve, mint valami szervezett rendszeres 
és a múltban eléggé kipróbált minta, melyet minden 
magyarországi püspöki megyében haladéktalanul 
elfogadni és követni kellene: legyen szabad nekem, 
történelmi tények alapján ezen felfogást kellő 
mértékére leszállitani. 

A kath. status intézményének Erdélyben mi 
volt hivatása, már emlitém, és újból ismétlem, az, 
hogy a püspököt, vagy ezek helyetteseit nehezebb 
teendőikben tanácscsal, áldozattal és tettel segitse. 

Hogy a közös fellépésre mikor volt szükség? 
azt a körülmények szerint a püspök vagy helyet-
tese határozta meg ; némelykor azonban ezek kez-
deményezése nélkül is felléptek, hol eredménynyel, 
hol anélkül. 

Rendes gyűlések nem voltak; s ha az összejö-
vetelek során végig tekintünk, látjuk, hogy az er-
délyi püspökök országgyűlések alkalmával a kath.or-
szággyűlési tagokat és előkelőket tanácskozásra meg 
szokták hivni,s ekkor sem mindig egyházi dolgokról 
volt szó ; például, midőn b. e. Kovács Miklós az or-
szággyűlési tagokkal értekezett és kérte őket,hogy az 
erdélyi püspök állandó „főkormányszéki tanácsos-
ságát" védelmezzék. 

Az administrativ jogok s az autonomiafenhan-
gu emlegetése daczára, bizonyosnak tartom, hogy 
a kath. status sem egyházi, sem iskolai, sem alapít-
ványi javakat állandóan, rendszeresen és admini-
strativ módon soha sem kezelt. Hogy e gyűlés ily 
irányú határozatokat vagy épen például 1697. Ilyés 
András püspök alatt Csik-Somlyón törvényeket ho-
zottvolna, de vicariis, deparochis, de licenciatis, de 
judicibus ecclesiarum et aliis, mint azt a kath. sta-
tus történeti ;vázlatának . összeállítója emliti, azt 
hinni tévedés. Azért, hogy a világiak meghivattak, 
jelen voltak és tanácskoztak, még nem következik, 
hogy határoztak, különben számos régiebb zsinatok-
kal, maga a tridenti zsinat is, melyen a jelenvolt 

világi követek száma nagy vala, világi testület ha-
tározataivá válnék. 

Elvezetne czélomtól, ha az érintett történelmi 
vázlat bírálásába bocsátkoznám, az nem is szüksé-
ges. De azt csak sajnálni lehet, hogy e komoly 
irányban tartott vázlat, a kath. status érdekében 
a megürült püspöki székre teendő hármas kijelölés 
jogáról is, mint „jus quaesitum"-ról beszél. Pedig 
könnyű átlátni, hogy Erdélyben a püspöki szék 
betöltésére teendő canaidatio, illetőleg választás, ami 
hajdan mintegy két-háromszáz évig a székesegy-
házi káptalannak csakugyan sajátja vala, tökélete-
sen megszűnt ; s hogy a mult században kétszer-há-
romszor a kormány az erdélyi katkolikusokat is 
vágyaikról a betöltendő püspöki székre nézve meg-
kérdezte, az igaz ugyan, de abból kijelölési jogot 
lehozni akarni, nem egyéb, mint fövenyre házat, 
jégre várat épiteni. 

Miután a mi közalapjaink, mint a vallási, a ta-
nulmányi, az ösztöndijalap, az elemi iskolai alap, a 
tanitói nyugdijalap, s még az árvaházi alapok leg-
nagyobb részt a mult század második felében, vagy 
még későbben jöttek létre, természetes, hogy ezeket 
a kath. status, születésűk előtt, nem kezelhette. 

E nagyobb alapok és alapítványok létrejővén, 
nagyon természetes, hogy annak kezeléséről gon-
doskodni kellett. Nem arról beszélek, hogy mit kí-
vántak volna a kath. státus régi és újkori barátai 
történtnek lenni a múltban, hanem arról, ami tény-
leg történt. A rendszeres kezelés, mely a dolog ter-
mészete szerint a főpásztort illette — amennyiben 
az alapitók másképen nem rendelkeztek, — a kath. 
commissióra bizatott, melynek az erdélyi püspök né-
melykor elnöke, máskor tagja volt. 

E commissio működését megbírálni a történe-
lem feladata, de hiszem, hogy aki a kor és rend-
szer hibáit egyeseknek tulajdonítani nem hajlandó, 
e commissiót óvakodni fog a pseudo-catholica com-
missio nevével bélyegezni. 

Azonban ezeket világért sem azon okból emli-
tem, mintha a kath. commissionak jelen alakban 
tovább fenmaradását, melyet ő cs. apóst, kii'ályi 
fölsége elvben megszüntetett, óhajtanám, vagy a 
kath. státus jól felfogott czélját ellenzeném. Egy-
házi javaink, alapjaink, melyek idegen kezelés alatt 
vannak, a mi tulajdonunk, adják azokat nekünk 
vissza, mert a miénk. Ezt tenni nem kegyelem, ha-
nem igazság és kötelesség. 

A tulajdon-jognak legelső és legtermészetesebb 
következménye, hogy tulajdonunkkal annak termé-
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szefre és rendeltetése szerint magunk intézkedjünk és gon-
doskodjunk. Ha ez megtörténik, ezáltal semmi u j jogot nem 
nyerünk, hanem csak régi és elévülhetlen jogainkat kap juk 
vissza. 

De itt azon fontos, és lehet mondani legfontosabb kér-
dés merül fel, ki és hogyan fogná ezen közvagyont kezelni? 
miféle biztositékok szükségesek, hogy e vagyon sem a keze-
lők szeszélyének vagy gondatlanságának, sem az idő vi-
szontagságának, közösügyeink iszonyú kárával, áldozatul 
ne essék ? 

E kérdésre sokan válaszoltak már s az 1848-ban a 
Kovács M. püspök alatt tartott kath. státus-gyülés terveze-
tére mutattak, mely minden aggodalmat megelőz és minden 
biztossági kellékekkel bir. 

Megvallom, én ezen biztossági kellékeket a hirlapok 
utján közlött tervekben hiában kerestem. Sőt komoly meg-
gondolás után az 1848-ki tervről azt kell mondanom, hogy 
az, mint a kath. status szerkezetének kísérlete, fény- és árny-
oldalaival egyetemben halva született. 

S ezt nemcsak azért mondom, mert az 1848—49-ki 
események, raj tunk kivül eső okok miatt, a tervnek meg-
testesülését nem engedték, hanem azért is, mert maga a 
terv, az akkori mozgalmas napok befolyása alatt elhamar-
kodva készült, s némely nagy figyelemre méltó nézpontokat 
egészen vagy részben kifeledve, elhallgatva, hézagokat mu-
tat. Például a szabad kir. városok körül, melyeknek kath. 
főbiráik a státus-gyülésre hivatalosaknak terveztetnek, ki 
van hagyva Brassó és Szeben ; ki van mondva, hogy min-
den esperesi kerület egy egyházi és két világi képviselőt 
küld, de nincs tekintet arra, hogy némely kerületben 8 —10 
pap, másban 30—40 van, némelyben a hivek száma 4000, 
másokban 32—36 ezeren is felül van, pedig ha képviseleti 
rendszert akarunk, ezen arányokat felednünk nem lehet ; 
ki van mondva, hogy minden 5000-nél több kath. lelket 
számláló város vagy helység, egy világi képviselőt küld a 
gyűlésre, de nem lehet tudni miféle egyházi érdemek miatt 
van kivéve Kolozsvár, mely három képviselőt küld ; meg-
hivja az egyes kegyurakat, s a kápolna-tulajdonosokat, (kik 
— tisztelet a kivételeknek — kegyúri kötelmeiket nem tel-
jesitik, s a kápolnát zárva tar t ják) de ki van feledve azon 
számos nemes egyházi község, mely a templom, a lelkész 
és iskola körül minden kegyúri teendőket végez. A kérdé-
ses tervezetben ide vonatkozva e kifejezés „egyes világi 
kegyurak" némileg helytelenül van választva, mert nincs 
semmi ok egy ily gyűlésből az egyházi kegyúr kizárására, 
amilyen volt például régen a balásfalvi püspök és lehet ez-
után is a balásfalvi érsek, ki hihetőleg nem fogja kegyúri 
hivatását elhanyagolni. 

Ha ezen utóbbi csekélység is, a patronatus terheit vi-
selő községeket méltán megilletné a meghivatás e gyűlésre, 
s miután érdekünkben áll az erdélyi kath. országgyűlési 
tagokat, kik eddig is a tanácskozásokba meg valának hiva, 
ügyünknek a polgári törvényhozás terén is megnyerni és 
biztositani, ezekre nézve is módositást kellene tenni. 

Ami már a 24 tagu vegyes bizottságot illeti, mely a 
commissió catholica nyomába lépne, ennél a helyre s a biz-
tosítékokra nézve még kényesebb kérdések merülhetnek fel, 

melyek ujabb érett tanácskozás tárgyát kell hogy képezzék. 
Helyül K.-Fejérvár, s kezelő személyzetül a káptalan mint 
maradandó, szervezett testület legalkalmasabbnak és legter-
mészetesebb állandó testületnek látszik ugyan, de váljon e 
testület a felelősséget és terhet hajlandó volna-e elvállalni ? 
vagy váljon mások ilyenforma indítványt helyeselnének-e ? 
azt nem merem határozottan állítani. Kolozsvár örömest 
adna világiakat a kezelésre helyben, de egyháziak ott ele-
gendő számmal sem jelenleg nincsenek, sem ezután valószí-
nűleg nem lesznek. 

Nézetem szerint minél több, eddig nem létezett hiva-
talt hozunk létre, mely fizetését kath. alapból huzza, annál 
roszabb. Nem hivatali s jószágigazgatói aspiránsok és aemu-
lánsokra van szükségünk, hanem anyagi helyzetünk emelé-
sére és felvirágoztatására, melyet a haszontalan hivatalsza-
poritással elérni nem fogunk. 

De hagyjuk e kényes tárgyat, s nézzük a dolgok egy-
másutáni tovább fejlődését. 

1848 után is történtek fontos és illetékes lépések azon 
czélból, hogy az egyházi vagyon kezelése természetes tulaj-
donosainak rendelkezésére bocsáttassék. 

Hogy b. e. Kovács Miklós erd. püspök ezt erélysen 
sürgette, hogy Haynald Lajos püspök ő nmlga is ez irány-
ban működni obajtott, az kétséget nem szenved. De az akkori 
idők nem voltak oly kedvezők, s talán annyira követelők 
sem annak visszaszerzésére, mint jelenleg. 

Felfogta a helyzet és a kor ezen követelését Foga-
rassy Mihály püspök ur ő nmlga s azért lassan ugyan, de 
biztosan haladva kivánt közeledni a kitűzött czél felé, mi-
dőn a mult év kezdetén Kolozsvárt értekezletet tartott s 
ezen értekezletnek eredményét a maga rendes utján az er-
délyi fels. k i r . főkormányszék által, mely afőpásztori kérést 
tudtom szerint melegen támogatta, ő cs. ap. királyi Főlségé-
hez a maga idejében felterjesztette. 

Több hónapok teltével illetékes helyeken komolyan 
szó vala arról, hogy ő cs. ap. királyi Fölségénél a választ 
kérelmezni kellene, midőn az egész ügy váratlan fordula-
tot vett. 

Ugyanis az erdélyi kath. országgyűlési követ urak 
is megsokalván a legkegyelmesebb válasz utáni várakozást, 
ezen ügyben junius havában a m. kir. vallás és közoktatási 
ministeriumhoz kérvényezőleg folyamodtak, kérelmök mel-
lett bemutatván ott a kath. státus 1866. jan. 10-én kelt jegy-
zőkönyvének egyszerű másolatát. Kérni mindenkinek szabad 
lévén, távol vagyok attól, hogy a követ uraktól e szabadsá-
got a katholikus státus ügyében megtagadjam. Söt, hogy az 
ügyet magokévá tették, azt helyeslem. Azonban mégis a ké-
relem minden oldalai nem olyanok, hogy azoknál jobbakat 
ne lehetne kívánnunk. 

A t. követ urak ugyanis kérelmöket azzal támogatják, 
hogy az erd. kath. státus autonomiája törvényen alapul, 
hogy ezen autonómiának gyakorlatában voltak, hogy 1775. 
óta autonomicus jogaik gyakorlatától különösen az alapok 
és alapítványok tényleges administratiójától meg voltak 
fosztva. 

Ezen okadatolás, a történelmi tényekkel meg nem 
egyez, mert az erdélyi kath. státus az 1848. évi tervezet sze-
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rinti alakban soha sem létezett, administrativ jogokat 1775. 
előtt sem birt, egész dicsőséges autonomiánk sehol egyebütt 
nem létezett, mint régen az approbaták holt betűjében, s ujab-
ban némely alaptalan képzelődésekben.Szépautonomia volt az> 
midőn Erdélyben a katholikusokat az approbaták dicsért auto-
n o m i c s szelleme a vármegyéken, és több székekben földön-
futókká tette, midőn kath. papnak és szerzetesnek reveren-
dában vagy szerzetesi öltönyben járni, midőn a szentségeket 
kiszolgáltatni tilos volt, midőn a püspök hazájában és me-
gyéjében nem lakhatott, midőn protestáns fejedelmek külö-
nösen kegyelmesek voltak, ha beleegyeztek, hogy Erdély-
ben a nőtlen katholikus pap is lehessen esperes azon eset-
ben, ha a nősültek is abba beegyezLek, stb. 

Azonban hagyjuk el ezen, hála Istennek ! rég megszűnt 
szomorú állapotok képét, melyek között az autonómia egye-
nesen felemelt fővel járó alakját hiában keressük. Ami a 
fenhangon emlegetett administratiót illeti, legyen elég arra 
felelni azon egyszerű megjegyzéssel, hogy miután a mi köz-
vagyonunk legnagyobb része a mult század késő második 
felében kezdett létre jönni, ezeket a kath. status, mely ugyan-
akkor megszűnt, nem is kezelhette. 

Azt sem lehet szó nélkül hagynunk, hogy ezen kérel-
mezés nem a maga utján és módja szerint történt. A követ 
urak, bár nagy befolyásuk lehet a polgári ügyekben, s az egy-
háziak iránti mutatott figyelmök érdekeltségöknek becses 
bizonyítványa; mégis egyházi ügyekben csak egyszerű hivek, 
k iknek a főpásztorral egyesülten kell vala működni. Ez nem 
igy történt s csak sajnálkozni lehet azon, hogy némileg a 
főpásztor iránti kegyelotet is figyelem nélkül hagyták, mi-
dőn az „elmulasztott kath. státus-gyülés haladéktalan meg-
tar tására" rendeletet tétetni kérvényeztek. 

Azonfelül jó lett volna figyelmébe venni, hogy régen 
is folyvást a kormány akadályozta az autonomia jótétemé-
nyeinek élvezését, s most is hogy azt nem élvezzük, a püs-
pök nem oka. 

De mondják, hogy e kérelmezés helyesen és eszélye-
sen történt, mert vagyonunk a kormány kezelése alatt le-
vén, természetes, hogy a kormányt kell ezek visszaadására 
megkérni. 

Er re azonban könnyű a felelet ; ezen kérés jelen pilla-
natig eredménytelen maradt, és ha ezen ügyben némi ered-
mény felmutatható is, azt nem a kérvény szerezte, miután a 
pénzügy-ministerium régi és illetékes sürgetések következ-
tében illető helyen az egyházi javak, alapok és alapítvá-
nyoknak. tulajdonosaik általi kezelése alá bocsátását mint-
egy másfélév előtt indítványba hozta, s ez indítványt a fő-
kormányszék is melegen támogatta. 

Azért itt is kitetszik, hogy ez elöterjesztvénynyel a kö-
zönség előtt korán felléptek ugyan, de mégis a fennebbi 
tervet és ígéretet tekintve, elkéstek. 

O es. ap. kir. fölsége legkegyelmesebb urunk az erdé-
lyi katholikus megyének főpásztora által hivatalosan s a 
maga rendes utján a felséges királyi főkormányszék által 
ajánlattal felterjesztett kérelmet a kath. státus ügyében fi-
gyelembe vette és fontos engedményeket tett, melyek egy 
jobb jövőnek biztos alapját és kedves zálogát képezik. De 
azon alak és mód, melyben a magy. kir. vallás és közokta-

tási ministerium azt tudomásunkra juttatta, az erdélyi kath. 
hivek méltó várakozásait ignorálva, az erdélyi kath. híveknek 
tehát 26,000 lélek nevében az erdélyi püspökség által a fel-
séges királyi főkormányszék utján, s ajánlása mellett ő cs. 
kir. apostoli Fölsége legkegyelmesebb urunkhoz felterjesz-
tett eredeti, hivatalos kérését teljesen mellőzve, az ő cs. apos-
toli királyi fölsége által bizonyosan ezen illetékes kérelem 
alapján adott legkegyelmesebb választ, egy minden hivata-
los jellemet nélkülöző egyszerű magán felterjesztésre építet-
te, — s a rendes utat és módot kikerülvén, az erdélyi kö-
vetek folyamodványát mintegy alap gyanánt előtérbe tólta. 

Ugy látszik, hogy midőn az illetők a katholikus státus 
tervezetének másolatát — ők tudják hogyan és honnan — 
megszerezték, midőn a nmlgu vallás- és közoktatásügyi minis-
teriumnak beadták s azt egy napilapban, talán igy kissé idő 
előtt — napfényre hozták, s külön lenyomatban Erdély 
több helyeire megküldötték, legyen szabad egyenesen ki-
mondanom véleményemet, hogy ha feltűnni és fontoskodni 
nem is kívántak, de mégis sok balvéleményekre, és félreér-
tésekre adtak alkalmat, vala is ennek eredménye, mert ná-
lunk Kolosvártt s más helyeken is ismeretes urak fenhangu 
dicsekedése igy szólt, „hogy ők ütötték nyelbe a fej-
szét," t. i. a katholikus status ügyét s ha ők nem lesznek, 
semmi sem történt volna Különben e csekély hiúságot 
könnyen megbocsátja az, aki a dolog valódi állásával is-
meretes. 

Fájdalom, napjainkban sokan vagyunk az egyházi 
ügyekben laicusok, kiket az egyszerű jó akarat még nem 
tesz képessé és nem hatalmaz fel arra, hogy a nyilvánosság 
előtt tanács- vagy irány-adólag fel lépjünk. 

Hatni azonban mindenkinek szabad, s némileg köte-
lessége is, de ez nem történhetik a fenálló rendes útnak ki-
kerülésével. A folyam legbiztosabban folyik saját medrében, 
minden más kísérlet erőszakolt, melynek előbb-utóbb meg 
kell szűnni, hogy károssá ne váljék. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , dec. 15-én. 1861-től kezdődnek a vádak a 

szentszék ellen, hogy makacs, vak, s azért maga magát 
veszti el, mert nem akar egyezkedni. Akit megfosztanak, 
maga az oka, hogy megfosztják, mért nem akarta önkényt 
odaadni a magáét. De ezek között vannak nyilatkozatok, 
melyek a szentatya kormányának föntartására vonatkoznak. 

1861. febr. 4 én tartott trónbeszédben: „Romában az 
őrsoreget megszaporítottam, mert a szentatya biztosságát 
veszélyeztetve lenni láttam." 

A senatus válaszfölirata ez volt : „Emlékezzék meg 
Olaszország, hogy a kath. világ ő reá bizta (hol? mikor? az 
Isten helyezte a pápaságot Olaszországba) az egyház fejét, 
az emberiség legnagyobb erkölcsi erejének képviselőjét. 
Francziaországnak vallásos érdekei követelik tőle, hogy azt 
ne felejtse el, s Magenta és Solferino barátságos emlékei 
reményt adnak, hogy Italia Francziaország vallásos érde-
keit számba veszi." Gyenge biztatás, de mégis biztatás; 
melynek értelme ez : Italia ! te kifosztottad a szentatyát, 
tudod, hogy beleegyezésem nélkül eszedbe sem jutott volna 
azt tenni ; én tehát a világ előtt megpirongatlak, meglecz. 
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kézlek ; annyi sok prédáért csak elbirsz, eltűrsz egy tisztes 
megdorgálást ; biszen ez nem fog neked ártani, mi jó bará-
tok maradunk. De tudod, nekem ugy kell beszélni, mikint 
én tudom, hogy neked ugy kell tenni, mert nagy benned a 
falási vágy. 

A törvényhozó-testület válaszfölirata ez volt : „A dip-
lomatái okmányok, és a legújabban Romába küldött had-
sereg az egész világ előtt bizonyitják, hogy a mi állhatatos 
törekvésünkkel biztonságot, függetlenséget biztosítottunk a 
pápaságnak, s föntartottuk az ő világi hatalmát, amennyire 
ezt a dolgok ereje és bölcs tanácsainkra nézve tanúsított 
ellenállás engedte." — Bizonyosan — ,amennyire.' 

III. Napoléon a trónbeszédben a non-interventio elvét 
hirdette Olaszországra nézve, mely politikát a szentatya 
azon év mart. 18-án tartott titkos consistoriumban mondott 
„Jam dudum cernimus" allocutioban kárhoztatta, s minden 
egyezkedést elvetett; a turini forradalmi kormány pedig 
1861. mart. 27-én. Romát fővárosnak kiáltotta ki : méltán 
lehetett félni, hogy a non-interventio mellett a forradalom 
azon kis részt is el fogja foglalni, mely még a szentszéknek 
megmaradott. E félelem a szentszékre nézve egy uj bizta-
tási okmányt hozott Napoléon részéről. 1861. maj. 18-án a 
spanyol és a bécsi kormány együttes jegyzékben felszólí-
totta a franczia udvart, hogy a pápa biztosságáról gondos-
kodni szükséges, s előre felajánlották minden közreműkö-
désüket e czélra. A franczia kormány nem fogadta el a 
megajánlott közreműködést, mert magát is egyedül elegen-
dőnek látta, hogy a szentszék leolvadt birtokát megvédhesse, 
habár, amit Piémont már elfoglalt, azt fegyverrel vissza-
szerezni nem fogja. A franczia kormány eme válasza nem 
közöltetett sehol, de a választ Calderon-Collantès spanyol 
külügyminister válaszából tudjuk, aki jun. 25-én Mon párisi 
spanyol követhez igy irt : „A királyné kormánya legnagyobb 
bizodalommal van a császári kormány iránt, hogy nem fog 
beegyezni oly combinatioba, mely a császárnak a szentszék 
függetlensége és méltósága iránt táplált tiszteletével, és se-
regeinek Romában meghagyásával merőben ellenkeznék. A 
császári kormány tehát ellenszegülni fog minden támadás-
nak, mely a szentszék további kifosztására czélozna, s fen-
tar t ja Romát és a megmaradt birtokot a szentszék számára. 
E biztosítást a királyné teljesen kielégítőnek találja."1) Eu-
ropa tehát kezet nyújtott Napoléonnak a szentszék együttes 
védelmére, a francziák császárja e kezet eldobta magától, 
mert kezdődött a politika, hogy a romai kérdés nem euró-
pai, hanem olasz belügy, melyet a megrablott a rablóval 
Napoléon császár juryje előtt fog elintézni. — Elintézett 
volna, ha a megrablott oly becsület-érzelmekkel bir vala, 
mint a rabló ; csakhogy a megrablottnak más fogalma volt 
a becsületről. 

Cavour Camille jun. 6-án rögtön meghalt, Victor III. 
Napoléonhoz fordult segítségért, Napoléon elismerte Olasz-
ország királyát, de Thouvenel által jun. 15-én kijelentette: 
„ezen elismerés nem ad biztosítékot, sem helyeslést azokra, 
miket az olasz kormány tett, sem biztatást további csele-
kedeteire, melyek a békét zavarnák. A turini cabinet azon-
ban számba veendi azon kötelességet, melyet reánk szab a 

») Annuaire , T. IX. p. 136. 

mi jelenlétünk Romában,2) s fölösleges lenne kijelenteni, 
hogy, midőn az olasz kormánynyal hivatalos összekötetésbe 
lépünk, a szentszék által, a pápai tartományok elfoglalása 
miatt tett tiltakozások érvényét nem akarjuk gyengíteni. 
Megérti tehát, hogy elismervén Olaszország királyát, Romát 
addig fogjuk megszállva tartani, mig azon érdekek, melyek 
minket oda vezettek, elégségesen biztositva nem lesznek."3) 

Ricasoli, Cavournak utódja, 1861. augustusban az ő 
nevetséges capitulatóját irta, kitűzvén, mit akar adni a 
szentatyának Romáért és az egész pápai államért, kérvén a 
franczia kormányt, hogy e capitulatót Romába juttassa. A 
franczia kormány nem tartotta érdemesnek még kezébe is 
venni e tervet. 

1862-ben volt a válság tetőpontja. Juniusig minden 
oda mutatott, hogy a gonoszok Romát elfoglalják : juniustól, 
midőn a világ püspökei összegyűltek Romában, minden 
jobbra fordult, sőt, amint 1864-ben napvilágra jött, a se-
ptemberi conventio 1862-ről 1864-re esett hátra. 

1862. jan. 23-án fogadta III. Napoléon Chigi nunciust : 
„Legyen meggyőződve, hogy fejedelmi kötelességeimet a 
szentatya iránti tisztelettel mindig fogom tudni kiegyez-
tetni." 

Jan. 27-én megnyitván a törvényhozási időszakot, a 
trónbeszédben mondá : „Azon erős szándékkal ismertem el 
Olaszország királyságát, hogy rokonszenves és érdektelen 
tanácsaimmal kiegyeztessem a két ügyet (pápaság és az olasz 
királyság,) melyeknek ellentéte mindenütt a lelkeket és a 
lelkismereteket felzavarja." — A rablót a megrablottal csak 
ugy lehet kiengesztelni, ha a rabló visszaadja az elrabolt jó-
szágot, s megszűnik rabló lenni. 

A senatus válaszfölirata volt : „Fölséged kormánya, 
eleget tevén a nemzetközi követelményeknek, nem vesz-
tette el szem elöl a kath. egyház érdekeit. Fölséged megma-
rad a védelmi és kiegyeztetési vállalatban, mikint mi meg-
maradunk bizalmainkban és meggyőződéseinkben." Csak-
hogy az egész egyház, az egész kath. világ arról, eleget 
tesz-e Napoléon a kath. egyház érdekeinek ? máskint véle-
kedett. A szolga Ítélete az ő uráról, mikor az ítélet kedvező, 
nem szokott dönteni. 

A törvényhozó-testület válasza : „Francziaország sza-
badelvű és katholikus; ö akarja, hogy az ő religiojának feje 
független és tiszteletben legyen." 

Ezen föliratot megszavazta a törvényhozó-testület Bil-
lault kormánybiztosnak 1862. mart. 12-én mondott hires szó-
noklata után,4) melyben a római őrsereg visszahívását lehetet-
lennek mondván, igy nyilatkozott : „Lehet-e franczia lobo-
gókat földre fektetni a forradalom előtt ? (Többen : ez lehe-
tetlen.) Lenne bár legkisebb fejedelem, lenne bár a vallás 
egészen kérdésen kivül; amit Francziaország védelmez, az 
meg van védelmezve. De mikor a kath. egyház fejéről van 
a szó, aki 200 millió katholikusnak lelkismeretével rendel-
kezik, mikor több százados hagyományaink erre intenek, 
mikor Francziaország annyi századtól óta az első szülöttnek 
czimét viseli, riincs-e a mi kötelességünk még szigorúbban 

2) Nem a jolenlét szabja ki a kötelességet, hanem a kötelesség pa-
rancsolja a jelenlétet. 

3) Annuaire T. II. p. 138. 
4) Monde 72. sz. mart. 14. 1862. 
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kijelelve ? Mikor a mi lobogóink a világ széleire mennek, 
hogy a kath. hitet védelmezzék, ti akarnátok, hogy épen a 
kath . egyház középpontjából távozzanak ? Akarjátok, hogy 
amit az üldözött katholikusokért teszünk, azt ne tegyük a 
kath. egyház fejeért ? Igy uraim, Francziaország hivatása 
leköt minket a múltban, kötve tart a jelenben, s mi e hiva-
tást nem fogjuk kitagadni. Ki is tanácsolhatná, hogy Romát 
hagyjuk oda ? Angolország ? Tegyük fel, hogy seregeink 
Romából kivonulnak. A forradalom, vagy lázadás kiüt, a 
pápai kormány feldöntetik, a szentatya személye veszélybe 
jön, a bibornoki testület szétüzetik. A szentatya, ha lehet, 
menekülni fog ; mi történik azután ? Roma Italiának át-
adja magát, vagy inkább a forradalmárok felszabadítják őt, 
vagy a fejetlenség Romára nehezedik. Feleljetek azon za-
varról Európában, mely ezekre beál l?" 

Ez alkalommal olvasott fel Billault III. Napoléontól 
egy levelet Victor királyhoz,mely 1861. jul. 12-én Íratott. E 
levélben III. Napoléon igy szól Victorhoz : „Mindenik kor-
mány le van kötve az előzmények által. Ime 11 éven át tar-
tom fön a szentatya kormányát,s akaratom ellen ki nem von-
hat tam Romából seregeimet. Ha ezt elegendő biztonság nél-
kül tenném, vétenék azon bizalom ellen, melyet a szentatya 
Francziaországba helyezett.Ki kell tehát kereken mondanom 
felségednek, hogy elismervén az olasz királyságot, seregei-
met mindaddig Romában hagyom, mig csak a szentatya ren-
des vagy rendetlen hadsereg által fenyegetve lesz. Felséged 
legjobban fogja tudni, hogy engemet erre csak a kötelesség 
érzete indít." 

1862. május 20-án III. Napoléon Thouvenel ministeré-
hez irt, akarván a romai kérdést végleg megoldani, mert, 
úgymond „mindenütt erkölcsi rendetlenséget szül, mintán 
azt érinti, ami az ember előtt legszentebb, t. i. a vallásos hi-
tet," s ugy parancsolja megoldani a romai kérdést, „hogy a 
pápa ur maradjon a maga házában." 

Ezen parancs következtében Thouvenel La Valette 
romai követhez igy i r t : „Minden cselekedeteink, minden 
nyilatkozataink egyhangúlag bizonyítják állandó feltett szán-
dékunkat,hogy a pápát meg akar juk tartani államainak azon 
részében, melyet m o s t s e r e g e i n k f e d e z n e k . " 
A hadjárat előtt és alatt az ígéret ugy hangzott, hogy a pápa 
minden jogaiban sértetlenül megtartatik ; néhány nappal 
utána az ígéret az volt, hogy Bolognán kivül minden jogai 
ban föntartatik ; egy évre pedig : sz. Péter örökségében fön-
tartatik ; 1862-ben végre föntartatik azon tartományokban, 
melyeket megszállva tartunk. Quid feret hie tanto nobis pro-
missor hiatu ? 

Erre kezdődtek Romában és Florenczben azon lépések, 
melyek csak 1864-ben a septemberi egyezményt szülték. 

Közbe jött Garibaldi izgatása, meglövetése, és a püs-
pökök összejövetele; minden füstbe ment, s azon sürgönyök, 
melyeket Thouvenel helyére lépett Drouyn d'L'huys irt, min-
dig a pápa feladhatatlan védelmét hangoztatták. October, 
november, december ezen sürgönyváltásban folyt le, mig 
Drouyn félbe nem szakitotta a meddő levelezést, kijelentvén, 
hogy Roma átadásának alapján szólni sem akar az olasz 
kormánynyal. 

Nevezetes azonban, amit Drouyn külügyminister Ca-
dore londoni nagykövethez irt ez időben a római kérdésről : 

„A szentszék tekintélye az ő magasztossága által tartatott 
fön egy ideig ; anyagi ereje elegendő, hogy államaiban bé-
két biztosítson ; de a szentszék az ő világi fejedelemségére 
nézve oly sorsban részesült, milyenben mainap más kormá-
nyok is részesültek, hogy nem képes, saját természete és szer-
vezete miatt a nagy veszélylyel szembe állani, azért veszé-
lyesebb válságba esett mintsem más kormányok. A gyengeség 
ezen átalános helyzetéhez járult még az összeütközés Olasz-
ország érdekeivel, s igy a szentatya kormánya soha oly 
gyenge nem volt mint ma. Ha a romaiak ma összehivatná-
nak, (ezt javasolta az angol kormány) hogy jövő sorsukról 
határozzanak, a kísérlet nem történhetnék oly körülmények 
között, hogy az ő szándékukat őszintének tarthatnék, s előre 
is lehet látni, mit hozna e kísérlet. De váljon véget lehetne-e 
vetni ez uton a nagy kérdésnek ? Nem volr.a-e ez u j és bo-
nyolodottabb zavaroknak a kútfeje nemcsak Olaszországra, 
hanem Europa minden kormányaira nézve ? Tizennégy év 
óta a romai kérdés, nálunk francziáknál, a lelkismeret ügye 
Angolország ezt csak rövid ideig érezte, s legújabb tapasz-
talatból tanulhatta, mily végtelen zavarokat szül az, ha nem 
olyképen oldatik meg, hogy az egyház függetlensége és a 
vallási béke biztosittassék."5) A szentszéknek tehát függet-
lenséget akart s a romai kérdést a romaiak szavazatjára bo-
csátani semmiképen sem akarta. E szavazat 1867. october-
ben megtörtént, mikor Victor király előőrsei, a veresingesek 
betörtek, s a pápai nép közöl egy ember sem csatlakozott 
hozzájok. Aki a fegyveres erőszaknak sem enged, az fénye-
sen mutatta meg, kivel akar lenni, a pápával-e ? vagy pe-
dig Victorral ? 

1863 jan. 12-én a trónbeszédben mondá III. Napoléon : 
„Seregeink védték Olaszországot, anélkül, hogy a forrada-
lommal szövetkezzenek, anélkül, hogy a szentatyát magára 
hagyták volna, akinek védelmére miket becsületünk, és a 
mult időkben felvállalt kötelezettségünk parancsol."6) 

Er re a senatus válasza : „Turinban nem beszélnek 
többé (? !) Romáról ; Romában üdvös reformokat vesznek 
foganatba, s a szentatya, a mi fegyvereink által megvédve, 
hálát mond a császárnak. Mi tudjuk, hogy Italia független-
sége koránsem szövetség a forradalommal, s hogy felségedre 
mindig lehet támaszkodni, mikor becsületünk, s a mult idők-
ben felvállalt kötelezettségünk szól."7) 

Thouvenel jan. 29-én a senatusban: „En soha sem en-
gedem meg azon elvet, mintha az olaszoknak joguk volna 
Romára, mint fővárosra."8) 

A törvényhozó-testület válasza: „Fölséged védelmezte 
az olaszokat, anélkül, hogy a forradalommal szövetkezett 
volna ; nem sziint meg védelmezni a szentatya függetlensé-
gét, szakadatlanul adván neki jó tanácsokat. Folytassa fel-
séged állhatatosan e politikát, mely a kath. és szabadelvű 
Francziaország érzelmeinek oly tökéletesen megfelel."9) 

Febr. 9—10-én tárgyaltatott Favre Gyula és még 
négy képviselő által beadott indítvány a helyőrség visszahí-
vásáról Romából, Billault febr. 10-én a kormány nevében 

5) Monde 262. sz. 24. sept. 1867. 
« Monde 12. sz. 13. jan. 1863. 
?) Monde 27. sz. 28. jan. 1863. 
8) Monde 30. sz. 31. jan. 1863. 
») Mondo 31. sz. 1. febr. 1863. 
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kijelenté, hogy a romai örsereg mindaddig ki nem vonul, 
mig azon okok, melyek azt Romába vitték, meg nem szűn-
nek. A pápa függetlensége Francziaországban főérdek.10) 

1863. nov. 5-én III. Napoléon saját alkotmányát di-
csérte, 1815-i békeszerződést megdültnek nyilatkoztatta, a 
lengyelek felkelését helyeselte, Muszkaország ellen Európát 
felhivta; de a szentszékről semmit sem szólt, s igy az 1864-i 
év fejedelmi utazásokban mult el ; sept. 15-én a hires con-
ventio megkötetett, a szentatya pedig dec. 8-án ,,Quanta 
cura" körlevelet és a syllabust közzé tette, feszült aggályok 
között kezdődött az 1865-i év. 

Febr. 15-én III . Napoléon a kamarákat megnyitotta, a 
trónbeszédnek Romára vonatkozó szavai ezek valának : 
„Europa délszaki részén Francziaország működésének hatá-
rozottabban kellett foganatba vétetni. Egy nehéz föladatnak 
megoldását lehetségessé akartam tenni. A sept. 15-i szerző-
dés, ha azt elfogultság nélkül vizsgáljuk, két fő elvet bizto-
sit : Olaszország szilárdságát, s a szentszéknek független-
ségét. Az ideiglenes állapotnak, mely annyi aggodalmakat 
szülé, meg kellett szűnni. Az olasz királyság, Florenczbe 
tevén át fővárosi székhelyét, i t t v é g l e g e s e n m e g á l -
l a p o d i k , kötelezi magát a szentszék függetlenségének 
tiszteletére, a romai, határok védelmére, s igy megengedi, 
hogy őrseregeinket haza hivhassuk. A szentszék birtoka 
elégségesen biztosítva, egy szövetség védelme alá van he-
lyezve, mely szövetség két kormányt egyaránt kötelez."11) 
Ezidén láttuk, mily becsületre épített III . Napoléon Flo-
renczben. 

Senatus fölirati válasza a trónbeszédre : „Olaszország 
Florenczbe tevén át fővárosát, a szenvedélyeknek Roma 
felé elvágta az utat ; elfogadván ünnepélyes ígéretek között 
a (sept. 15-i) szerződést, felséged szándékaihoz járult , aki 
mindig akarta, hogy a két állam közeledjék egymáshoz, s 
hiszszük, hogy Olaszország nem felejtkezik meg elvállalt 
kötelezettségeiről s Francziaországról."12) 

Mart. 17-én Rouher a kormány nevében kijelenté, 
hogy Italia kötelezte magát sem közvetlenül, sem közvetve 
Romára nem törni. Amit a kormány eddig tett a szentszék 
védelmére, biztosságot ad, hogy ezután is megteszi.13) 

A törvényhozó testület válaszfölirata is azt mondja, 
hogy Olaszország Florenczet véglegesen fővárosul válasz-
totta.14) 

April 15-én Rouher Thiersnek beszédjére válaszolván, 
a kormány nevében kijelentette, hogy Olaszország meg-
sértené a sept. 15-i szerződést, ha ő Romában forradalmat 
szítana.15) 

April 20-án Rouher, hallván, miszerint a kormány 
szándékosan csak a szentszékről és nem ennek fejedelemsé-
géről szól, mert Romát magára hagyni akarja, felelt : „én 
ellenmondok egész erővel ezen értelmezésnek. Mi a szent-
atya függetlenségét az ő világi fejedelemségébe helyezzük, 
és ebben értjük."16) 

1») Monde 42. sz. 12. febr. 1863. 
»») Monde 45. sz. 16. fobr. 1865. 
>*) Monde 66. sz. 8. mart. 1865. 
"») Union 78. sz. 19. mart. 1865. 
») Monde 78. sz. 20. mart. 1865. 
»5) Union 106. sz. 16. apr. 1865. 
I6) Monde 108. sz. 21. apr. 1865. 

1866. jan. 22-én, megnyitván Napoléon a kamarákat , 
igy szólt a romai kérdésről ; „Italia, elismertetvén Európá-
nak majdnem minden hatalmasságai által, megszilárdítja 
egységét, mikor fővárosát a félsziget közepére helyezte. 
Van okunk arra számolni, hogy a sept. 15-i szerződés lel-
kismeretesen fog végrehajtatni és a szentatyának hatalma 
elengedhetlenül föntartatni."17) Jól számított a császár, ez-
idén számításai cserben hagyták. A szentatya nem kötött a 
rablóval szerződést, ő nem csalatkozott. 

A kékkönyv, melyben a kormány jelentést szokott 
tenni az állapotokról, ezt mondja Romáról : „Miután Florencz 
lett Olaszország fővárosa, az őrsereg hazahívása november-
ben megkezdetett. Nem hívtuk haza egyszerre az örsereget, 
nehogy a pápai fejedelemség, készületlen maradván, meg ne 
diiljön. A szentatya ezen gondoskodásunkat megköszönte. 
A szentatya kormánya szervezi a szükséges hadsereget, s 
mi erélyesen közreműködtünk, hogy e szervezést elősegít-
sük. Az olasz kormány késznek nyilatkozott a pápai adós-
ság egy részét átvenni, amire nézve a legnagyobb nehézség 
csak abban volt, hol találjunk középutat, nehogy a pápa az 
ő föntartott jogairól lemondjon."18) 

És valóban a sárgakönyvnek, a külügyekről szóló 
okmányai között olvashatni Drouynnek 1865. nov. 18-áról 
irt sürgönyét Malarethez Romába, hogy a florenczi kormány 
késznek nyilatkozott a pápai államadósságok azon részét 
magára vállalni, mely az elfoglalt tartományokra esik ; ezt 
Rothschild fogja Florenczből Parison át Romába átszállí-
tani ; vagy inkább, miután a pápai adósság egyik részletét 
ezen ház kezeli, tehát a szentszéknek be fogja számolni, 
amit Florenczből kap, a szentszék javára. Végre 1866. jan. 
2-áról irja Drouyn, hogy ha La Marmora helyett más is 
jönne a kormányra, Francziaország mindig megvárja a 
szerződés pontos megtartását, úgyhogy, amiről a lapok re-
gélnek, hogy az olasz kormány ügyesen szított lázadás ál-
tal Romát hatalomba keriti, nem fog valósulni.19) — Nem 
valósult ! 

A senatus válaszfölirata mondta : „Midőn seregeinket 
Romából hazahívjuk, ezt nem azért teszszük, hogy Olaszor-
szágnak utat nyissunk Romába. Olaszország megtiltotta 
magának Romába menni ;20) Fölséged mindig két dolgot 
akar t : hogy Olaszország tiszteltessék Europa által, hogy a 
pápaság tiszteltessék Olaszország által. A szentatya fejede-
lemségének föntartása bevégzi Fölséged által szándokolt 
kiegyezkedést." 

Midőn Donnet, Bonnechőse bibornokok a senatusban 
emiitették volna, hogy a sept. 15-i conventio pusztán csak 
fejedelemségről szól, melyet az egyház ellenségei a szellemi 
fejedelemségről értenek : Rouher február 12-én a kormány 
nevében kijelenté, hogy „a szövetség betűje és szelleme csak 
a világi fejedelemségről szól. E szövetség két fejedelemséget 
teremtett Italiában,kétértelműségekhez nem folyamodott. Mi 
mindig csak a világi fejedelemségről beszélünk."21) 

17) Monde 22. sz. 23. jan. 1866. 
is) Union 25. sz. 25. jan. 1866. 
19) Monde 32. sz. 2. febr. 1866. 
í0) Gyönyörűséges jogfogalom az egy törvényhozó-testületnél, 

miitor mondja, hogy a rabló megtiltotta magának a másét elvenni ! 
31) Monde 44. sz. 14. febr. 1866. 
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A törvényhozó-testület válaszföliratában nyiltabb volt 
mint a senatus, mert igy szólt: „A sept. 15-i szerződés, be-
csületesen végrehajtva, uj biztonság lesz a szentszék világi 
fejedelemségére, melynek fönmaradása elengedhetlenül szük-
séges, hogy a szentatya az ő szellemi hatalmát függetlenül 
gyakorolhassa."22) 

1867-ben a válaszfölirati vitákat III. Napoléonnak meg-
szüntetni tetszett ! Francziaország hitének, tudományának, 
magas kath. nézeteinek nyilatkozatára az ut elzáratott, 
azért csak a sárga könyvből fogunk még idézni, hogy ahon-
nan kezdtük, t. i. februári trónbeszédtől, a mai állapotokra 
visszatérjünk, hogy e világkérdést, a világ kicsinyjeinek ke-
zében az ő jelen helyzete szerint, megismerjük. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
A ker. hitélet felgerjesztésére, ápolására, szilárdítására, 

mi oly nagy korszükség, ft. Nogáll János kanonok s apát 
úrtól ismét egy, illetőleg három könyvecske egy kötetben je-
lent meg : 1. a szentség látogatások könyve, 2. az énekek 
éneke az Oltári-szentségről, 3. az Isten iránti szeretet mi-
volta; függelékül ismerteti a pesti oltáregyletet. E könyv a 
„Lelki kincstár" czimü folyamnak 3-ik kötete. Megjelent a 
ft. kanonok úrtól sz. Liguori Alfonznak „szentséglátogatá-
sok" czimü könyvecskéje már régen magyar forditásban; e 
kiadás már harmadik, ami a könyvecske czélszerüségét, és 
azt, hogy szükséget fedez, bizonyítja. Szakadatlan munkás-
ság, impendi et superimpendi, ez a szerző urnák élete; nö-
vendékei, kik 23 éves nevelési munkálkodása alatt kezei 
alól a püspökök kezei alá kerültek, e munka-szellemet töle 
kapták, vezénylete alatt fejlesztették magokban. Könyvei 
nevelik, az ajtatosságban vezetik azokat, kiket személyes 
jelenléte nem buzdíthat, nem vezényelhet ; de minden jó tett, 
minden jó irány-, minden buzgalomban, melyre ő az első len-
dületet, mint ember, megadta, neki is része van. Az Isten 
azt a vigasztalást is megadta neki, hogy papnevelési munkájá-
nak, melyre nézve mindnyájok között mai nap mint atya, 
mint érdem, mint tekintély áll, némi gyümölcseit is láthassa. 
Lelkifiainak imái kisérik őt minden léptein, s gyümölcsö-
zővé teendik azon nagyszerű vállalatot is, melynek létreho-
zására épen ez években oly nagy pénzbeli áldozatokat hoz. 
Könyvei a hitélet irodalmában hosszú sort képeznek már, s 
meg vagyunk győződve, hogy e dús arany-ér, mely már annyi 
kincset ajándékozott, ö nála csak a halállal fog megszűnni. 

Egy igen korszerű, hasznos, és jó könyvecske jelent 

2Î) Monde 61. sz. 21. febr. 1866. 

meg e napokban, irva ft. Körmöczy Imre kanonok s apátur-
tól, kiadva a szent-István-társulattól, e czim alatt : „Korkérdé-
sek. A magyar kath. egyház jogállása a mai viszonyokban." 
A társulati tagoknak 1867-ik évre tagilletékül fog beszá-
mittatni. Tartalma vegyes, mikint az egyházállami kérdé-
sek is sokfélék minálunk. Tájékozásul jó szolgálatot fog 
tenni e könyvecske, mert a felállított elvek kath. igazsá-
gok, a lehozás, érvelés pedig helyes, szigorú, a hang az egé-
szen nyugodt, a jog öntudatának hangja, melylyel testvérek 
között, nem pedig ellenfél ellen beszélünk. Az 1848. XX. 
törvényczikk, összevetve a III. törvényczikkely azon §-ával, 
mely a püspökök kinevezéséről szól,— az egyetem,az isko-
lák, az alapítványok, stb. mint kath. tulajdon,— az uzsora, a 
szabadelvüség , a szabadságszeretet, stb. fejtegettetnek. 
Ajánlja az egyleteket a kath. érdekek megoltalmazására, 
biztosítására. — Ily tárgyalását a korkérdéseknek maga a 
ft. kanonok ur indítványozta a szent-István-társulat utólsó 
nagygyűlésén, s felszólittatván erre a főm. herczegprimás ál-
tal a társulat nevében, e megbízásnak a kanonok és apátur 
azonnal meg is felelt. Üdvözöljük a ft. urat ez érdemben, 
munkácskájának sok jó gyümölcse lehet. 

Megyés püspök ur ő méltósága folyó hó 18-án 2782 
sz. kir. Győrvárosa közönségéhez intézett levele kapcsán 
három darab 100 ftról szóló földtehermentesitési kötelez-
vényt küldött át, melyeket méltóságos Deáky Zsigmond 
püspök ur azon kérelemmel tett le kezeihez, hogy az arany-
miséje alkalmából e nap emlékeül a győrvárosi árva ház 
alaptőkéjének gyarapítására forditassék. Ez alkalomból még 
az ünnepelt aranymisés főpap következő kegyes alapítvá-
nyokat tett : a sz. Oi sólyáról nevezett apáczák győrvárosi 
zárdájának 300frtot oly czélra, hogy annak kamatjaiból 
évenkint könyvek, tanszerek vagy egyes ruhadarabok vé-
tessenek, és az emiitett zárda tanintézetébe járó szegény és 
szorgalmas leánykák közt kiosztassanak. Továbbá paulai 
sz. Vincze leányai győr-szigeti zárdájának, tekintetbe véve 
az óvodába járó mindkét nemi ifjúságot is, a fönebbivel meg-
egyező czélra alapitványozott 300 ft. o. é. A győri főgymná-
siumban megalakult beteg tanulókat segélyző egylet alap-
tökéjének növeléséhez 300 ft. o. é. Sopronmegyei Himod 
helység mint szülőhelyének iskolájára 300 ftot. oly czélból, 
hogy annak kamataiból évenkint könyvek, tanszerek vagy 
ruha vétessék, és a szegény és szorgalmas tanonczok közt 
kiosztassék. Az e kegyeletes tények még inkább fokozzák 
a tiszteletet az ünnepelt férfiú irányában, és az utónemzedé-
kek hálája felejthetlenné teendi nevét az egyházmegyében. 

(Gy. K.) 

Szerkesztői tudósítás. 
C s — k - s — l y ô S. J . Üsse fel a 37-ik számot, nov. 6-áról, olvasni 

fogja, amit keres. 

Előfizetési hirdetés. 
A „Religio" czimü egyházi s irodalmi folyóirat szerkesztését a fm. herczeg-primás kegyes en-

gedélyével a közelgő újévkor ismét átveendő, az évek előtt tapasztalt és azóta talán el nem koczkázott 
nagylelkű pártolásért esedezni bátorkodom; kérve egyszersmind a t. cz. előfizetőket, hogy megrendelése-
ikkel minélelőbb szerencséltetni méltóztassanak. Az előfizetési összeg egész évre 10 frt. 50 kr., félévre 5 frt 
25 kr. Helyben előfizethetni a szerkesztőségnél (kalaputcza 5. sz.) és Kocsi Sándor nyomdai irodájában. 
(Haltér és aldunasor sarkán 9. sz.) 

Pesten november hó 29-én 1867. 
Dr. Pollák János. 

kanonok, egyetemi tanár. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pes ten 1867. Ko e s i Sándor által (ÉrkPvy, ftalgtfczy és Kocsi nyomdájában) flalpiacz és aldunasor sar kán 9. sz. a. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, december 21-én. s a II. Félév. 1867. 

TARTALOM : Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
TARANY, dec. 13-án. Opinione regitur mundus. A 

százados tapasztalás által igazolt ezen közmondást t. Bal-
lagi M. ur utilisálván, egyik szerkesztői jegyzete alatt, azt 
állitja, hogy „nincs a magyarországi mindkét hitfelekezetü 
protestánsok között olvasni nem tudó ember."1) A denunci-
álgató ,yi' t. czikkiró is, — ki, mert t. Bencze István pap-
társunk bátorkodók kinyilatkoztatni, hogy részéről csak is 
az ugyanazon egy vallásuakból alakulandó népnevelési 
egyleteket kész pártolni, ezért „a katholikus és protestáns 
vaskalapos hierarchák" ellen egyiránt harczra kelt — tol-
lával, holott tudvalevőleg egyedül ez utóbbiak határozák 
e l , hogy nekik sem vegyes, sem felekezetszerinti népneve-
lési egyletekre nincs szükségök, — igen t. ,yi' ur szintén az 
öndicsőités könnyű mesterségét — az ország katholikus 
többségének kisebbítésével — űzve, kimondja : hogy „a pro-
testantismus a népnevelés terén többet volt képes fölmutat-
ni," már t. i. mint a magyar nemzetet nagykorúvá nevelő 
ős anya — a mi szent egyházunk. „Az eredmény : — mond 
— a katholikus tanügy túlszárnyalása lett." De azt még 
sem tagadja, hogy „a clerus a népnevelés terén eleget tett, 
mert többet — a világiak által nem gyámolittatva — tenni, 
alig lett volna képes."2) 

Már hogy a haza állami létével azon egy eredetű egy-
házi-rend soha el nem hanyagolta a népnevelés szent ügyét, 
ezt illetőleg — a sok fényes példa közöl — az önvédelem 
terén állva, dicsekedés nélkül bizton fölhozhatom incidens-
kép, hogy jó régen, midőn még a népnevelési egyleteknek 
hire sem vala, már akkor Miklóssy Ferencz n.-váradi 1. sz. 
püspök 1811-ben, a megyéjebeli népiskolák jobb karba he-
lyezésére 137,131 ftot. hagyományozott. Dicső emlékezetű 
utóda, Lajcsák Ferencz, — ki teljes önfeláldozással igazán 
a közjónak szentelte áldásdús életét — százezereket adott 
épen a népiskolák és tanitók javára. Csak a tanulók ösztön-
dijjára 107,698 ft 38 kr t . ;a mindkét nemű elhagyatott gyer-
mekek neveltetésére pedig 205,016 frtot. áldozott.3) Hogy a 
nemzeti közművelődés gyarapodására, — még közben-köz-

») P ro t . 1. 1866. 10. sz. 
2) P . Napló 1867. 209. sz. 
3) Az egyházi-rend érdeme Magyarország történetében, 332. I r t a 

ben t. protestáns atyánkfiainak culturai czéljairól is gon-
doskodva — mily nagyszerű áldozatokat hoztak mostani 
föpásztoraink is, és egyéb egyházi férf iaink, helyettem ,fa-
cta loquantur.' 

Ez en nem fölösleges kitérés után, szabad legyen föl-
említenem t. Kovács Albert urat is. „Magyarhonban — igy 
ir — a protestáns népiskolák jóval fölülmúlják a más fele-
kezetüekét ; s innen kelet felé menve, első helyen állunk." 
Erre mindjárt melegében csak azon észrevételt teszem, mi-
szerint t. Pásztor Dániel miskolczi ref. gymnásiumi igaz-
gató ú rkén t : „Nagyon különös dolog ez a propria laus."4) 

Végül el nem hallgathatom, hogy az ország fm. her-
czegprimásához intézett levél nm. irója is ugy vélekedik, 
mintha „tény (volna), hogy főkép, mi a népnevelést illeti, 
mi katholikusok, ámbár az e czélra fordítható alapjaink 
sokkal nagyobbak, az evangélikusoknál hátrább állunk."5) 

A registráló már két izben is tartott ugyan ráolvasá-
sokat a ,propria oris fassio'-félékből a protestáns tan-ügy 
müy karban lete felöl, természetesen, mint mindig, ugy ak-
kor is csak az önvédelem fegyverével élve ; mindazáltal ez-
úttal még több jogczimnél fogva vesz magának szabadságot, 
szintén a leghitelesebb kútfő, — az önvallomások könyvé-
nek nyomán indulva fölmutatni t. protest, hazánkfiainak 
népiskoláit, hogy ez alkalommal többre ki ne terjeszkedjem, 
hogy igy előttünk összes tanügyük evidentiában állván, 
nyilvánvalóvá váljék, hogy mi semmi tekintetben sem áll-
hatunk hátrább, söt előnyben vagyunk fölöttük, mivelhogy 
iskoláink szervezettebbek, berendezettebbek, és valamint 
állandó, ugy képesitettebb tanerőkkel is birnak. Hisz az 
mondatott: hogy főkép mi a nepneveiest illeti, vagyunk 
hátrább.Ez a hangsúlyozó, főkép' utal tehát arra, hogy ezúttal 
a protestáns elemi tanügyet összfoglalatban mutassam be a t. 
közönségnek. Ezzel tartozni vélek azon magyar katholikus 
clerus reputatiójának, melynek én is — bárha parányi tagja 
vagyok, és mely clerus, hogy a népnevelés terén eleget tett , 
még a vaskalapos hierarchákat emlegető ,yi' ur is bevallja. 

Mindenek előtt is lássuk : ha váljon csakugyan nincse-
nek-e a mindkét hitfelekezetü t. protestáns honfitársaink 
közt olvasni nem tudók '? 

„Hogy a nép otthon az ima-könyvet és a bibliát olvas-
hassa, hogy a mi (szent) irás magyarázásunknak sikere le-
gyen : először — úgymond t. Nagy Sándor ref. lelkész ur — 
meg kell a népet olvasni s irni tanitanunk. A nép igen nagy 
része nemcsak templomba nem jár, hanem iskolába se járt 

Pauer János 1847. 

4) Prot . 1. 1866. 22. sz. 1864. 3. sz. 
'-) Religio 1867. I I . 22. sz. 
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soha, sem gyermekeit nem küldi oda. . . . Egész családok 
vannak falukon, ugy mint városokon, melyeknek egy tagja 
sem tud olvasni. Nagy számmal vannak falvaink, melyek-
ben száz lakos közöl, csak tiz tud olvasni s irni. (E vallo-
mást a t. értesitö a gazdag alföldről irja.) Öt hónap óta — 
mond folytatólag — mindig arról prédikálok, hogy szüksé-
ges a gyermekeket taníttatni. De ha haza mennek, igy gon-
dolkoznak : én se jártam iskolába, én se tudok irni, olvasni, 
mégis boldogulok : boldoguljon fiam is." Kecskeméten — 
bizonyitja t. H. S. ur, 1300 tanulónak kell lenni a népisko-
lákban, és nincs több 836-nál.6) T. Bosznai Victor ref. ta-
nitó ur oly szülőkről tesz említést, „kik soha iskolába nem 
jár tak, vagy ha já r tak is, hasztalanul ; s ennek folytán az-
tán nagy a tudatlanság." A békés-csabai 24 ezer protestáns 
lélekből álló városban (a katholikusok hat ezerre mennek) 
a legnéptelenebb iskolába 172, a legnépesebbe 335 növen-
dék jár . „Ennyi tanulót — mond t. Mokri Samu ágost. hitv. 
csabai al-reál gymnásiumi tanár — segéd nélkül egy tanitó 
oktat! (T. protestáns atyánkfiainál általában szokatlan va-
lami az oly segédtanító, mint nálunk katholikusoknál.) A 
népiskoláknak ilyetén népessége és szervezete mellett, em-
bernyi emberekké nőnek a tanítványok, de könyvet, újsá-
got nem értenek. Bátran állithatni — hangsúlyozza — 
hogy az ilyen iskolákból kevesen kerülnek ki, kik értelme-
sen olvasni, irni, és a gyakorlati élet legegyszerűbb szám-
müveleteit, megoldani képesek volnának."7) 

T. Molnár Aladár ur vallomásait már ismerik e lapok 
olvasói,8) e tekintélyes, mert cultusministeri hivatalnoktól, a 
superintendentiák ellenében közzé tett nyilatkozat volt az ^én 
ehez csak ezt adom : „A nagy-kunsági ref. egyházmegyé-
ben, t. Könyves Tóth Kálmán ur esperesi jelentése szerint: 
iskola-köteles volna 6 — 12 évesig, de már vagy elhagyta, 
vagy nem is használta (oraculumszerüleg hangzik biz ez) 
3,297. Egész bizonyossággal lehet állitani : hogy a gyerme-
keknek két-harmada iskolázott."9) Innen van, hogy t. Pé-
terfy Sándor ágost. hitvall. tanitó ur is e panaszra fakad : 
„népünk tudatlanságának egyik bizonyítéka : a legutóbbi 
követválasztások alkalmával tapasztalt visszaélések."10) 

A népiskolák üdvös reformjának lényeges kellékei a 
tanítókat képző, és kellőleg szervezett intézetek. Hogyan 
állanak tehát e tekintetben t. protestáns nemzet-feleink, kik 
állítólag minket a népnevelés terén túlszárnyaltak ? 

„Nincsenek tanitó képzöintézeteink — úgymond t. 
Kovács József ref. lelkész ur — kellő számmal, a kor igé-
nyeinek megfelelő fölszereléssel, s szakavatott egyének alatt. 
Népiskoláink tanitó képzőintézeteire fordítson tehát egyhá 
zunk mindenek előtt s mindenek fölött gondot, és egyide-
jűleg iskoláink tanitói sorsának javítását vegye munkába 
mindenütt egyház-egyetemünk."11) „Az iskolai oktatásban 
vall juk meg, igy ir t. Pálfy József ágost. hitvall. tanitóké-
pezdei igazgató-tanár ur — nagyon hátra vagyunk. Glyer-

6) Prot. 1. 1867. 47. sz. 1866. 13. sz. 
') Prot. 1. 1864. 6. sz. 15. sz. 
8) Religio 1867. 2-ik félév 41. sz. 

Prot. 1. 1866. 27. sz. 
10) Prot. 1. 1866. 40. sz. 

Prot. 1. 1864. 51. sz. 

mekeink az iskolát nagyon rendetlenül látogatják ; iskoláink 
nincsenek ugy rendezve, hogy a különben ügyes ós szorgal-
mas tanitó is kellő sikerrel taníthatna bennök; iskolai köny-
veink nincsenek, s amelyek vannak, többnyire hiányosak; 
tanmódunk, melyet eddig követtünk, a kor igényeinek nem 
felel meg."12) „Keserű tapasztalatok után meggyőződvén — 
igy hallatja panasz-szavát t. Nagy István ref. néptanító ur 
— a laezházi ref. egyház-tanács arról is, hogy a főiskolák-
ból tanításra ideiglenesen kibocsátott ifjú egyének keze 
alatti növendékek nagyon csekély előmenetelt tettek , mi-
vel a tanításra szentelendő drága időt, leginkább kártyázás, 
vadászat, s ide s tova kalandozásokkal stb. töltötték el — 
és ha netán egy a sok közöl jól nevelt volna is, azt a másik 
könnyelműségével egészen elrontotta. Ennek következtében 
a laezházi ref egyháztanács a tanitók állandósítását kimon-
dotta."13) „Azon többször ismételt tapasztalás ujulván meg 
— mond t. B. J . ur — miszerint a tanitók általános többsé-
gében hiányzik a tanításra megkívántató képesség : (Er-
délyben) e tekintetből javaslatba hozatik a tanügyi bizott-
mány részéről, miszerint a küküllői ref. egyházmegye rész-
letes zsinata föliratot intézzen a főegyháztanácshoz, hogy 
(ez) a képezde vezetőit szólítsa föl, több gondot fordítani 
egyházunk leendő tanítóinak kiképzésére. Elfogadtatott ."1 4) 
„Bátran ki merem mondani — már t. Sz. K. J . ur — 
hogy a pápai (ref.) tanítóképezde nem képző, de valósággal 
elmételyezö intézet, s a korhelyek asyluma volt. . . . Akik 
a negyedik vagy ötödik osztályban megunták a leczkére 
járást, beíratták magukat praeparandistáknak ; ekkor az-
tán a nevelés- és tanítás-tanból naponkint 1., mondd : egy 
órát kiültek, a többit pedig a gyakorló iskolában — a kor-
helység és semmit nem tevés gyakorló iskolájában töltheték 
el. A lelkész-képezdék sem kielégítők" — úgymond.15) 

Eszmetársulatnál fogva hadd álljon itt t. Ballagi M. ur 
észlelete is. „Hányszor nem találkozunk — úgymond — 
szerencsétlenekkel, kiknek egy-két elhanyagolt iskolai év, 
egyik osztályból a másikba könnyedén átbocsátás, és a tu-
dományok alapjávali fölületes megismerkedés útját metszé ! 
Vajmi sokszor találtak e szülők oly intézetet, mely kiirtá 
az if júnak lelkéből a szorgalom, tiszta erkölcs erősbödni 
kezdő csemetéjét, mely szabadon engedé a tapasztalatlan 
ifjút a korhelység, pénzfecsérlés, és kicsapongások bünbar-
langjába rohanni, őt testileg és lelkileg gyilkoltatni!"16) 

Ily revelatiókkal szemben, hogyan állhatnánk mi ka-
tholikusok hátrábban a népnevelési illetőleg, t. protestáns 
atyánkfiainál ? Ime t. Kálosi Lipót ur minden szépítgetés 
nélkül ezt irja : „Valljuk be őszintén hátramaradottságunkat 
a népnevelés tekintetében."17) Ennek indokolására szolgál-
janak a következők is : 

„A tanitók kellő képzettség-hiánya miatti panasz, hi-
szen — mond a t. névtelen tudósító ur, — nem régiben is több 
egyház-megyék kebeléből hallottuk a vészharang kongását, 
oly nagy mértékű lett immár, hogy magam fültanuja voltam 

12) Prot. 1. 1864. 52. sz. 
«) Prot. 1. 1864. 51. sz. 
") Prot. 1. 1864. 48. sz. 
") Prot. 1. 1863. 39. sz. 
« ) Prot. 1. 1864. 1. sz. 
") Prot. 1. 1867. 20. sz. 



egy jóravaló tanitó ezen nyilatkozatának : ,ha ezek a tani-
tóképezdék ilyen képzetlen embereket bocsátanak ki, tisz-
telettel kivévén a kiveendőket ; ugy azok bizonyosan ellen-
ségei nemcsak a tanitói karnak, hanem magának az elemi 
nevelés ügyének is.' Oka e bajnak leginkább egyházi szer-
vezetünkben rejlik, s pedig azért, mert szabadságra törekvő 
korunkban tanítóink szolgai és szegényes helyzete nem bir 
jelesebb ifjaink előtt vonzerővel."18) T. Szeremlei Samu ref. 
lelkész uris hasonló színben tünteti föl a tanügyet. „A leendő 
papok és prókátorok számára egymásután állítjuk fel a 
gymnásiumokat, — úgymond — melyek közöl egyik nyo-
morúságosabb mint a másik; holott e népet is művelni és 
emelni kellene jól berendezett népiskolákkal."19) Ámde hic 
labor, hoc opus ! „Tapasztalásból tudom — igy ir t. Nagy 
Sándor ref. tanár ur — hogy igen sok egyház, nem kap-
ván csekély fizetésre képzett, vagy legalább tanítónak ké-
szült embert kiszolgált huszár káplárt, asztalos legényt, s 
szűcs mestert ültet iskolája megürült katedrájába. (Már 
ilyesmit a rágalom nyelve sem foghat rá katholikus népisko-
láinkra, mert képezde-végzettek alkalmaztatnak ország-
szerte.) A kevéssel jobb fizetést adó egyházak pedig — úgy-
mond — legfölebb novitius deákra, sőt harmadik vagy ne-
gyedik gymnásiális osztályt végzett gyermekre rá bizzák 
legdrágább kincsüket, gyermekeiket. (Innen van,) hogy a 
tanítás legtöbb helységben gyönge lábon áll. Igen sok ta-
nító nem tud tanítani. . . . Azt mondhatná valaki : hát a 
praeparandisták is tudatlanok ? Ezekről nem szólok, mert 
jelenlegi tanítóink nem voltak praeparandisták, legalább 
legnagyobb részben nem, — (a katholikusok iskoláié tény : 
hogy azok voltak ; tehát nem állhatunk hátrább) én pedig 
-— teszi hozzá —jelenlegi tanitóinkról beszélek."20) „Hogy 
nem lehet tudós tanitó — irja neki válaszában t. Muhi Sá-
muel ref. lelkész ur — a huszár káplárból, asztalos és szűcs 
legényből, mivel nem tudhatja az ember azt, amire nem ké-
szült, nagy igazság ; de ebből nem következik, hogy vala-
mennyire képzett ne lehessen,"21) De annak a valamennyire 
képzett tanítónak iskolája Í3 csak olyan valamelyes lehet 
ám. Es ha ez igy van, mikép állhatnánk mi katholikusok 
hátrább népnevelés tekintetében, t. protestáns polgártársa-
inknál ? 

Figyelemre méltó az is, mit ugyan t. Muhi Sámuel 
ref. lelkész ur a népiskolákra való felügyeletről ir. „Az egy-
házmegyei (ref.) hatóságok — esperességek — észrevevén, 
mikép a papok az iskolák küszöbét nem nagyon koptatják ; 
s nem mondok példa nélküli dolgot, ha azt mondom, — 
hangsúlyozza — hogy vannak papok, kik az esperesi láto-
gatás kivételével, évek óta sem voltak az iskolában ; e baj 
tovább terjedésének meggátlása végett, kénytelen volt az 
egyházi kormányzat oly orvosi szerről gondoskodni, mely a 
meglazult fölügyelet folytán pangásnak indult nevelési ügy-
nek ujabb lendületet adjon. Igy keletkezett a dékánság,"2 2) 
vagy is a körlelkészi intézmény, miszerint valamely lelkész 
a rá bízott kerületben, az esperes fölsöbbsége alatt a népis-

1B) Prot. 1. 1865. 5. sz. 
'») Prot. 1. 1867. 38. sz. 
2») Prot. 1. 1866. 47. sz. 

'•") Prot. 1. 1867. 5. sz. 
22) Prot. 1. 1867. 5. sz. 

kólákat meg-meglátogatja. Ámde, hogy ezen gyógyszer 
aligha tette meg kiszámított hatását, kitetszik t. Ballagi M. 
urnák im ezen nyilatkozatából : „Tény az — úgymond — 
hogy az egyházi működés a tanügy terén jobbára üres forma-
lismussá vált; és hogy az úgynevezett körlátogatások sok helyt 
oly puszta külsőségekké fajultak, melyeknek a dolog lényegé-
re nézve valami jót eredményező látatjuk alig van," azért 
szükségesnek látja a népnevelési egyletek létrehozatalát.23) 
Ezen eredménytelenségről tesz tanúbizonyságot t. Géresi 
Ferencz ref. tanitó ur is, imígy írván : „Hogy a népnevelés 
(és) népiskolai általános silány élet a t. papi testület előtt 
nem titok : azt tudom és vallom ; de hogy annak kellő ápo-
lására a nyilvános és nem nyilvános felügyeleten kivül va-
lamely életrevalóbb tápszerrel is járulna ;—kezelné bár a val-
lástanitást, ezt nem tudom és nem vallom."24) 

Ily hiányok és kórjelenségek láttára nem csuda, hogy 
jó képezdék után vágyakoznak több t. protestáns feleink. 
„Gymnasiumok, bölcsészeti, theologiai katedrák szerveztet-
nek , úgymond A — irodalmi társulat, Moldva-oláh missió 
stb. foglalkoztat bennünket : de hogy praeperandiák legye-
nek, s a meglevőkből képzett egyének lépjenek ki, arra 
fájdalom ! majd semmi gond. Tanügyi bizottmányunk (a 
belső somogyi ref. egyház megyei) évek alatt ül össze egy-
szer, akkor elmondja a ,meakulpát,' s hogy igy meg amúgy 
kellene, de azután ismét nem tesz ám semmit ; vannak kör-
lelkészek, kik talán a sallang kedvéért elvállalják a hivatalt, 
de soha felé se tekintettek iskoláiknak. A canonica visitatiók 
(talán visitatorok ?) megvizsgálják a számvételeket, ki-
ürítik a pénztárt, az iskolának feléje se tekintenek. Ugyan 
hiszszük-e mi komolyan — kérdi a névtelen tanügybarát — 
hogy a protestantismus igy mi közöttünk fönmarad ?"25) 

„Ha a múltba visszatekintünk, — mond t. Trsz-
tyenszky Gyula ág. hitv. esperes ur — leverő lélekkel lát-
juk, hogy csak néhány évtizeddel ezelőtt hazánkban, (ez 
hazánkra nézve nem áll, mert kath. tanképezdék ország-
szerte léteztek jóval is annak előtte) magában a protestáns 
egyházban, a szó szoros értelmében vett paedagogiát hasz-
talan keresünk. Nemcsak hogy képezdék hiányoztak, de fő-
iskoláinkban (is) a nevelészet, másod-, sőt harmadrendű sze-
repre sem utaltatott , ha szerepvivésnek mondható azon 
hetenkénti két-három óra, mit a magasabb nevelészetben 
avatatlan tanár tartott. A kerületek, ugy mint maga az 
egyetem, midőn semmi súlyt nem fektetett leendő néptanítói-
nak kiképzésére, a népiskolák hanyatlásának (s) igy a köz-
műveltség elesésének (már bizony csak a protestáns közmű-
veltségnek) lett oka , mely mulasztás megtenné szomorú 
következéseit, keserű gyümölcsül az egyháznak (a protes-
tánsnak). Tanitóink, képezdék hiánya miatt biztos alapve-
tés nélkül foglalták el állásukat."26) 

„Egyházunknak a lelkészek számára — úgymond t. 
Pálfy József ág. hitv. képezdei igazgató-tanár ur -— idehaza is 
voltak mindenkor képezdéi, olyanok aminők, — külföldön 
pedig gazdag alapitványai ; de tanitók számára hol létezett 
csak egy képezde? Ne csudálkozzunk azért — jegyzi meg 

23) Prot. 1. 1867. 38. sz. 
Prot. 1. 1864. 31. sz. 

« ) Prot. 1. 1864. 39. sz. 
2") Prot. 1. 1866. 38. sz. 
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— hogy tanítóink gyönge készültséggel léptek a hiva-
talba."27) „Ez ideig, egy tanárt kivéve, — mond ugyan t. 
Pál fy József ur — az intézet (t. i. sopronyi ev. tanitó-ké-
pezde) minden tanárai, egyszersmind a lyceum és theologiai 
intézetnek is tanárai, kik inkább csak ügyszeretetből taní-
tanak ott, s kénytelenek erejöket (el)forgálcsolni, (és igy) 
annyi eredményt a legjobb szándék mellett sem mutathat-
nak föl, mint amennyit egy ily intézettől várni jogosítva vol-
nánk ." Igy szól a dunántúli ág. h. v. egyházkerület népiskolái 
bizottmányának emlékirata a közokt. magy. k. ministerhez.28) 

Már ha kétségbevonhatatlan tény, hogy a katholikus 
tanitóképezdék tanárai csakis azon intézetben tanítanak, és 
szakmájuktól elütő más tantárgyat is egyéb iskolában elő-
adni nem kénytelenittetnek : váljon már csak ezen körül-
ménynél fogva is nem kell-e, hogy az ő kezök álól sokkal 
képzettebb ifjak kerüljenek ki, mintsem azokéból, kik több-
féle tantárgy előadására vannak kötelezve ? És igy ho-
gyan állhatnánk népnevelés tekintetében is hátrább, t . pro-
testáns atyánkfiainál? 

Az ágost. hitv. tiszakerületi tanári értekezlet alkalmá-
val, „a tanárok és a többi jelenvoltak is, — mond t. Tavasi 
Lajos tanár ur — bő szóáradattal vitakoztak az elemi ta-
nodákról. Az elemi ismeretek valamennyije bonczkés alá ke-
rült ; hogy mint kellene állania a néptanodáknak, ha való-
dian néptanítókat képző képzőintézeteink volnának . . . . 
A képezdékbe nem a növendékek selejtjét kellene fölvenni 
csak, amelyet más iskola elutasít, vagy aki megijed a hit-
tudományos pálya nehézségeitől, és liosszu tartalmától meg-
szökik, és könnyebb és hamarább czélhoz vezető pályául a 
néptanítóit választja."2 9) Szükségesnek vélem itt constatálni, 
hogy t. Arvay József sár. pataki ref. képezdei igazgató-ta-
nár, nem különben Nagy László, és t . Veres László urak 
tanúsága szerint, a tanitóképezdék helv. h. v. t. atyánkfiai-
nál (csak) a legutóbbi évtized termékei, és hogy nm. b. Vay 
Miklós ur a s.-pataki tanitóképezdéről, a tiszán-inneni ref. 
kerület közgyűlésén, ezelőtt néhány évvel kijelenté, hogy 
az „átvergődött már a kezdet nehézségein."30) Mind meg-
annyi döntő érv : hogy mi katholikusok népnevelés tekin-
tetben sem állhatunk hátrább t. protestáns hazánkfiainál, 
mivelhogy a mi képezdéink rég már, hogy átvergődtek a 
kezdet nehézségein. 

Ha tanitóképezdék nincsenek elegendő számmal, vagy 
hiányosak, igen természetes hogy a nép-iskolák nem szol-
gáltathatnak alkalmas contingenst a felsőbb tanodáknak. Itt 
e bizonyítékok: 

„A csurgói (Somogy vm.) ref. gymnásiumi tanároknak 
— irja A — általános pan aszúk,hogy a népiskolákból ugy ke-
rülnek be kezök alá a gyermekek, hogy a készületlenség 
miatt alig képesek őket tovább vinni; pedig ide bizonynyal 
a jobb-jobb s tán a többieknél több figyelembe részesített 
gyermekeket viszik."31) „A szatmári közép (6 oszt.) ref. 
gymnasium első osztályába, — mond. t. Bartók Gábor igazg. 

«') Prot. 1. 1865. 2. sz. 
28) Prot. 1. 1867. 46. sz. 
29) Prot. 1. 1866. 35. sz. 
3°) Prot. 1. 1865. 16. sz. 28. sz. 
31) Prot. 1. 1865. 4. sz. 

tanár ur ugyanott — oly gyermekek hozatnak hozzánk e 
vidék iskoláiból, kik a betűt sem ismerik ; sőt városi iskolá-
ink is sok kívánni valót hagynak. Falusi iskoláink rende-
zetlenek; a tanítók szinte eleget látattnak tenni, ha három-
négy év alatt az olvasás mellett, tanítványaikkal néhány 
énekelhető zsoltárt betanultattak. Kérdezheti valaki : miért 
fogadja el az igazgatóság a képezetlen növendékeket terhéül, 
gátjául a tudományos haladásnak ? Ha azt, ki olvasni már 
tud, s velünk beszélve, bennünk a reménynek pár sugarát 
is föllobbantja, el nem fogadjuk; iskolánk öt rövid év alatt 
üresen marad. A protestáns tanárok egyrészének fizetése, 
— mond — mindenütt a tandijakból fedeztetik; — ha az 
alapot alólunk kirugjuk, hol találjuk meg a helyet, hol meg-
álljunk. Sapienti — hangsúlyozza ő maga — pauca."3 í) Bi-
zony pedig a nem bölcs is, de józan okosságu gondolkodó 
ebből eléggé combinálhat mindent, csak örvendeztetöt nem. 

,,Csaknem minden protestáns egyházközség tanügye 
sínlik — mond t. Gonda László ref. tanár ur — oly szellemi 
és erkölcsi nagy árvaságban, aminőket én ismerek itt a sik 
földön. Hány gazdag és népes alföldi magyar egyház tart 
több rendbeli iskolát, mely a különböző tanodai szakosztá-
lyok, és azok tanítóinak kölcsönösségi viszonyára, a működő 
erőknek összhangzásba hozatalára még nem is gondolt. A 
lelkészek az egészen kegyeiktől függő elemi tanitói kar t 
igy lelkesitik : tetszésemre jár jatok mindenben, hogy hiva-
talból a legjobb tanítókul hirdesselek titeket. Szükség ese-
tére példákat idézhetnénk, melyek a józan észjárás előtt hi-
hetetlenekül fognának bár föltűnni, hanem oly valóságos 
igazak, mint az, hogy legalsóbb, alsó, és közép, s egészen 
legfelsőbb tanodai vizsgáink becsértéke majdnem attól függ: 
állunk-e vagy nem jó viszonyban papunkkal ? Ezen és több 
hasonló, a felsőbb ellenőrzés teljes hiányának sötét árnyában 
tenyésző visszaélések, oly kiskorú árvaságban tengetik t. 
pályatársaimat."33) „A közvizsgálatok, — irják a tanügyba-
rátok — valamely előre kitűzött ünnepélyes időben, legtöbb-
nyire a helybeli lelkipásztor vezetése alatt, a meghívott s 
talán meg is jelent néhány presbyter, a szülők s egykét unat-
kozó benevolus auditor jelenlétében szoktak véghezmenni. 
Pár órai időnél, a lelkipásztor hivatalos elfoglaltatása kö-
vetkeztében, több nem fordittathatik a vizsgálatra. Is-
meretes emez idő-rövidség-szülte elhamarkodás, mondhat-
nók, kapkodás, miszerint elég van téve a censorok és hall-
gatók kiváuatáuak, ha a gyermek néhány szót, meglehet 
épen valamely értelmes mondat kellő közepéből kiharapva, 
teljes készséggel elkiált . . . Röviden népiskola-tanítóink a-
helyett, hogy tanítanának, — tanultatnak, vulgo : magoltat-
nak növendékeikkel.3 ' ) 

„Tudva levő dolog — mond t. Erdélyi Indali Péter 
ref. tanár ur — hogy mi itt a Királyhágón innen (Erdélyben) 
még mindig változó tanítókkal, s ezek mellett magán taní-
tósággal kínlódunk főbb tanodáink, elemi s gymnasialis ne-
vendékei képzésében, s különösen magántanitóink, minden 
előleges készülés, s kikérdezés nélkül választatnak. Ha 
elemi s gymnasialis osztályainkban, elejétől végig mindenütt 
képzett, s állandó tanáraink, s tanítóink lennének, nemso-

32) Prot . 1. 1866. 32. sz. 
33) Prot . 1. 1866. 38. sz. 
3*) P ro t . 1. 1864. 6. sz. 
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kára egészen más színben tüntetné föl nevelés ügyünke t . . . 
Most — úgymond folytatólag — nem eszik a tanuló, hanem 
folytonosan tömik, még pedig mindegyre magukat gyakorló 
gyakorlatlan tömők. Osztály-tauitóinknál hányszor meg nem 
történik, hogy csak év végével látjuk be, mikor már nem 
segíthetünk a bajon, hogy kár volt a gyermekeket kezökre 
bízni." „A promovendus és ambulans tanítók mond t Grönczy 
Pál ur pesti ref. gymn. igazgató tanár, és magy. kir. minis-
teri hivatalnok, ugyanaz, ki Pest városa összes iskoláit ter-
vezi átalakittatni — legjobb akarat mellett sem képesek a 
tanszervezetet realisálni. Minden ily változó tanító (ily faj tá jú 
tanitók a katholikusoknál ignota quantitások, és mégis hát-
rább állanánk-e mi népiskoláinkra nézve t. protestáns honfi-
társainknál ?) inkább a látszatra, a közönség előtti csillo-
gásra, mind a valódi mélységre törekszik." „A tanárok gya-
kori változása — igy ir t. Szabó Károly ur — betegsége az 
iskolának, (a mi iskoláink e betegségben nem nyavalognak) 
akadálya az összefüggő, rendszeres haladásnak, romlása az 
egyöntetű tanulságnak. (Ezen) hibás kinövésekként talá-
lunk is oly algymnasiumot is, melyben 300 fr. fizetéssel alig 
végzett tanulók évenkint tanárokká tétetnek." „Efféle fiatal 
emberek tanitói működésénél — mond t. Antalfy János s. pa-
taki ref. tanár u r — főleg a főgymnasiumban, mindig élénken 
érezteti magát egy nagy hiány: a tekintélyé. A gymnasium — 
veszi észre — csak akkor lesz elég erős, ha annak minden 
állomásai, rendes tanárokkal rakatnak meg," talán helyeseb-
ben töltetnek be. 

„Vannak tanitók — irja t. Nagy Sándor ref. tanár ur 
— kik nem is tudják , hogy lehet üteny szerint is irni tani-
tani, és az irást az olvasással együtt tanítani . . . Nyújtsatok 
módot és alkalmat e tanítónak, hogy magát kiképezhesse, 
(és) ne engedjétek meg, hogy 17—18 éves korában hiva-
talba lépjen, (önálló tanítóságra minálunk katholikusoknál 
hallatlan valami) hanem tegye le az érettségi vizsgát."36) 

„T. Halké Sámuel belső somogyi ref. egyházmegyei 
esperes ur, t. Molnár 1st pán ref. néptanító ur szerint, az is-
kolákat látogató körlelkészekhez intézett levelében igy nyi-
latkozik : „Sujtólag hatott reám a közelebb Nagy-Bajomban 
tartott közgyűlésnek testületileg tett azon jellemző nyilat-
kozata; hogy sülyedni kezd iskola-életünk. E tekintetben a 
baj oka az összes organismusban keresendő. Peccatur intra 
et extra." A t. néptanító pedig osztályozván a néptaní-
tókat, azokról, akik akarnak, de nem tudnak tanítani, azt 
irja, hogy ezek hihetőleg legtöbben vannak. „De megrovja, 
azon eljárást, miszerint többen az itt-ott fölmerült gyöngé-
inket kikiabálják, mert jöhet idő, mint már nem egyszer 
volt is idő, melyben ellenségeink ama hiányokat, fegyve-
rül foghatják ellenünk használni."37) (A betegségnek leg-
roszabb orvoslója annak elpalástolása.) T. Kacsóh Lajos 
ref. lelkész ur tapasztalata szerint pedig (esperes lévén 
előbb) „az iskolaügy — ugyanazon egyházmegyében — 15 
év óta hátrább áll."38) (Vége köv.) 

'») Prot. 1. 1866. 21. 22. sz. 
M) Prot. 1. 1866. 33. sz. 
3?) Prot. 1. 1865. 3 sz. 
« ) U. o. v. ö. Prot. 1. 1865. 4. sz. 

P E S T . dec. 17-én Igy érkeztünk el III. Napoléon biz-
tatásain keresztül egészen a mostani helyzetig, melyet nem-
csak a trónbeszédnek fölebb közlött nyilatkozatából, mint 
inkább a sárgakönyvben a romai ügyekről irt és közlött ok-
mányokból ismerünk meg legjobban, azért itt közöljük ki-
vonatos töredékekben. 

A sárgakönyvben közlött okmányok a szentszék ügyei-
re 1866. oct. 15-étöl 1867. febr. 5-éig terjednek, s két tárgy-
ról értekeznek, t. i. a franczia seregek visszahivása után a 
szentszék védelméről és a pápai állami adósságok azon ré-
szének átvételéről, mely az elfoglalt tartományokra esik. 

Mind a két a sept. 15-i conventioban volt megemlitve. 
A seregek visszahivatnak 1866. dec. 11-én, a florenczi kor-
mány védeni fogja a mostani megcsonkított pápai állam ha-
tárait. Ez az okmányok első tárgya. 

Tehát, hogy a szentszék a franczia örsereg hazatérése 
után is biztosságban legyen. Váljon mindezen intézkedések, 
mindezen alá és felfelé tet t irogatások, Ígéretek, biztatások 
valóságos védelmet szülnek-e, a kegyes olvasó, emlékezvén 
a mult évekre, ismervén a florenczi forradalmi kormányt 
azonnal felelhet magának. Mi csak rövid észrevételekkel fog-
juk kisérni az okmányokat. 

Tudnunk kell, hogy Francziaországnak Romában gróf 
Sartíges, Florenczben báró Malaret a nagykövete, külügy-
minister Párisban pedig Moustier őrgróf. E három között fo-
lyik a szóbeszéd az okmányokban. 

Moustier oct. 15-én ir Florenczbe báró Malaret f ran-
czia követnek, előadván a párisi kormány nézeteit a sept. 
15-i szerződésről, és a florenczi kormány által felvállalt kö-
telezettségekről. „A pillanatban, mikor a seregek hazahívá-
sában épen kötelességünket*: akarjuk végrehajtani, jól kell 
megérteni mindenkinek, hogy a katonai megszállásnak, 
mely természeténél fogva nem lehetett örökös,1) megszű-
nése nem más, mint azon védelemnek, melyet Francziaor-
szág a szentszéknek nyújtott , más módja, t á v o l l e v é n 
a t t ó l , h o g y a z ő r s e r e g h a z a h í v á s a a s z e n t -
s z é k e g é s z l e g e s o d a h a g y á s a v o l n a . A pápai 
kormányt ez által a nemzetközi jog védelme alá helyezvén, 
nem akarjuk, hogy intézkedéseinkben csalódjunk, sőt na-
gyobb bizalommal vagyunk a király kormánya iránt, hogy 
erős és hathatós szándéka van az irántunk felvállalt kötele-
zettségeket, betüjökben és szellemükben, hűségesen teljesí-
teni. Báró ur jól ismeri, sőt a florenczi kormány is, mily ele-
ven efölött Franeziaországban a közérzület, s tudhatja, mily 
gyűlöletes színben tűnnék ő elő, hahogy a sept. 15-i szerző-
dés, miután mi aszerint viseltük magunkat, nem felelne 
meg várakozásunknak." 

Ugyanazon october 15-ik napjáról Moustier egy másik 
jegyzékben említi, hogy a k é t e g y m á s m e l l e t t á l l ó 
k o r m á n y o k közötti tárgyalásokra itt volna az ideje 
anyagi és egyházi tekintetben. „Nem lehetne-e Vegezzi he-

i) Igaz, nem lehetett örökös, de mégis addig kellene neki tartani, 
meddig a veszély tart. A franczia kormány bevallja a veszélyt ; mégis 
maga helyett mást, hütelont állit védőül. Europa csak Francziaor-
szágot ismeri védőül ; Victort pedig III. Napoloénon kivül senki sem 
ismeri olyannak : azért III. Napoléon minden becsülete, hire, neve Victor 
kezébe volt letéve, képes-e, akarja-e megvédeni a kirabolt szentszéket. 
Lupus ovile custodit ; ez a sept. 15-i szerződés értelme. 
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ly et t Romába u j ügyvivőt küldeni, aki az elejtett tárgyalá-
sokat ismét felvenné ?" 

Oct. 16-áról irja Moustier Florenczbe, hogy a császár 
erős szándéka, miszerint a pápai állami adósság ügye hala-
déktalanul és lehető leghamarább rendbe hozassék. Nigra 

(olaszkövet Párisban) biztositott, hogy az olasz kormány is 
óhajt ja az ügyet minél hamarább, és pedig a császár szán-
déka szerint rendbe hozni." 

Malaret báró oct. 20-án táviratozta Parisba, hogy az 
olasz ügynök Párisba indul a pápai adósság ügyének végle-
ges elintézésére. 

Másnapra, oct. 21-éről Malaret, amint utasitva volt, 
határozott nyilatkozatokat küldött Parisba a florenczi kor-
mánytól a septemberi szerződés végrehajtásáról. „Visconti-
Yenosta, igy ir a franczia követ Florenczből, erősen el van 
határozva az utólsó betűig, és utógondolat nélkül mindazt 
megtenni, amire magát az olasz kormány kötelezte. Már ed-
dig is őrizte, s azután szigoruabban fogja őrizni a pápai ál-
lam határait, s el van határozva, fegyverrel is visszanyomni, 
ha kell, a tettpártnak bárminemű kisérleteit a szentszék ál-
lamai ellen ; mondá, hogy az olasz kormány sem közvetle-
nül, sem közvetve nem fogja bátorítani a forradalmi izgal-
makat Romában, melyek a pápa szellemi hatalmának gya-
korlatát akadályoznák ; szóval, az olasz kormány mindazt 
teljesiti, amit megígért." 

Oct. 23-áról Armand franczia ügyvezető Romából irja 
„hogy a szentatya kész elfogadni egy olasz ügynököt ; sőt 
nem mutatta magát aziránt sem idegennek, hogy az anyagi 
érdekek is tárgyaltassanak. 

Nov. 1-érol Malaret irja Florenczből, hogy az olasz 
kormány ismételten minden lehető biztosítást igért, „sőt arra 
is ígérkezett, hogy mindent megkísért, amennyire befoly-
hat a forradalmárokra, hogy Romában semmi rendetlenség 
ne történjék." Irja tovább Malaret, hogy a florenczi kor-
mány a közös anyagi kérdések elintézésére is segédkezni 
kész. — 

Nov. 4-én ismét irja Malaret, hogy a florenczi kor-
mány kész mindenre, hogy a szerződés minden pontjait, betű 
és szellemök szerint végrehajtsa, „és hogy semmit sem fog 
elmulasztani, miszerint a lázongóktól a lázadási kedvet el-
vegye, kijelentvén, hogy minden lázitási mozgalmat nyom-
ban el fog fojtani, mely olasz földön szervezetnék; és ha 
Romában, vagy a pápai állam bármelyik részén lázadás 
ütne ki, azt előre, és akkorra kárhoztatja, s magától elveti." 

Mindezekből kitűnik, hogy III . Napoléonnak nem an-
nyira a szentszék védelme volt szivén, semmint hogy az őr-
sereg hazahivatása után valahogy Romában lázadás, vagy 
valami politikai rendetlenség no üssön ki; az olasz kormány 
is eget földet igért, csakhogy a franczia seregek valami 
ürügy alatt Romában ne maradjanak. Előre kárhoztatja a ki-
ütendő lázadást; mintha Victor 1860. maj. 8-án rablókalóznak 
nem nyilatkoztatta volna ki Garibaldit, akit később a nápo-
lyi földön legjobb barátjának nevezett, s a rabló kalózzal, 
nyilt kocsin együtt, Nápoly városába be nem vonult volna. 

Moustier nov. 8-áról irja Florenczbe, miszerint kedves 
megelégedéssel fogadta, hogy az olasz kormány mindent 
meg fog tenni, ami a lázadókat lehangolhatja a lázadási me-
rényekre nézve. 

A florenczi kormány eme biztatásait Moustier Romába 
megirta, s Antonellivel közöltette. Erről ir Moustier Flo-
renczbe dec. 4-éről, ugy szinte, hogy dec. 5-éről Malaret 
táviratoz Párisba, hogy az olasz kormány kész annak aláí-
rására, ami az ő ügynöke és a császári kormány között 
Parisban a szentszék adósságaira nézve megállapittatott. 

Eszerint a florenczi kormány évenkint fizet a pápai 
kormánynak 18,627,773 frankot, mint oly részletet, mely 
az elfoglalt tartományokra esik ; de mivel a forradalmi kor-
mány 1860. octobertől fogva ezen tartományok jövedelmeit 
szedte; ezen jövedelem visszatéritése fejében fizet a szent-
széknek 20,642,291 frankot. Mindezen fizetések Párison át 
fognak történni. 

Dec. l l - ről irt sürgönye Moustiernek legfontosabb,hanem 
legcsalékonyabb is; igy ir a franczia külügyminister Romába : 
„Gróf! A császár szüntelen akar ta a szentszék és Olaszország 
függetlenségét. Mind a két tá rgy kitűnő figyelmet érdemelt 
volna ; de a császár, a nehézségek daczára is, egyiket sem ej-
tette el a kettő közöl. Most azonban Italia véglegesen megálla-
podván, e z u t á n c s a k a s z e n t s z é k m e g e r ő s ö d é s e 
l e s z f ő t á r g y a a m i t ö r e k v é s e i n k n e k . Kétség 
kivül seregeinknek távozása meginditotta IX. Piust ; amit 
mi igen is értünk. De a seregek kivonására soha kedvezőbb 
idő nem volt, mint most, midőn Olaszország, Velenczét meg-
kapván, nemzeti érzelmeinek oly kielégítését kapta. Örül-
jünk tehát a kedvező körülményeknek, miután seregeink, 
ahelyett hogy védenék a szentatya fejedelemségét, annak lé-
tezését inkább tagadták, midőn oly sokáig Romában marad-
tak. A kath. világ hálát adhat nekünk, (? ? ?) hogy az őrse-
reget oly későn hivtuk haza ; hálát adhat azért is, hogy mi-
kor az örsereg hazahivatásának oly nagy szüksége beállott, 
mi minden lehetőt megtettünk, hogy a szentatyát újra és 
hatásosan biztositsuk az ö kettős fejedelmségében. Nehéz 
volt azon áradatot föntartóztatni, mely az elméket Roma felé 
ragadta 2) Kell-e említenem, hogy a florenczi kormány által 
elvállalt kötelezettségekből teljes biztonság születik a szent-
atyára nézve, miután a florenczi udvar őrizni Ígérte a pápai 
határokat, ő maga pedig lemondott arról, hogy ezeket ö lépje 
át ? Mi meg vagyunk győződve, hogy a florenczi cabinet 
meg fogja tartani az ő Ígéreteit. Mikor a florenczi kormány-
tól megnyertük, hogy a pápai államadósságok egy részét ma-
gára vállalja, evvel csak egy igazságtalanságot szüntettünk 
meg, és a szentszéket egy nagy tehertől felmentettük. 
Mondja meg a szentatyának, hogy seregeink hazatérése 
nem azon érdekek feladása, melyeket 17 éven át föntartot-
tunk, és melyek fölött, akár közel, akár távol levén, mindig 
teljes odaengedéssel őrködni akarunk." 

Armand ügyvivő Romából, dec. 11-éröl tudósit, hogy 
dec. 10-én a pápai seregek elfoglalták a francziák által birt 
őrségi helyeket. 

Dec. 23-áról Moustier ir Florenczbe, hogy a franczia 
kormány fölötte kivánja Tonelló, olasz ügyvivő tárgyalásai-
nak sikerét Romában, s reményét fejezi ki, hogy ha a két 
kormány, a római és a florenczi, megegyeznek az egyházi 
ügyekre, ez befolyással leend a többi kérdések elintézé-
sére is. 

2) Miután a franczia császári kormány engedékenysége növelte leg-
inkább ezen merényletes áradatot . 
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Dec. 25-éről, gróf Sartiges irja, hogy Romában a fé-
lénkség szűnni, a bizalom ismét emelkedni kezd, s nincs is 
veszedelem, hogy megzavartassék. 

Ugyanezt irja dec. 28-áról Civitá-Vecchiáról a franczia 
consul is. 

Febr. 5-éröl irja Sartiges gróf Párisba, hogy a szent-
atya kormánya hozzáállott a frankos pénzrendszerhez, s igy 
az olasz kormány és a szentszék között erre nézve nincsen 
különbség. — Tudat ja azt is, hogy Antonelli bibornok kész a 
kereskedési szerződés-tárgyalásokat ismét felvenni, ugyszinte, 
hogy az államtitkár is lehetőnek lenni látja, miszeiint az 
egyházi ügyek rendezése több anyagi kérdések megoldásá-
hoz is vezethet. „Azonban a florenczi kormány által a ka-
marákhoz beadott törvényjavaslat az egyházi javakról min-
dent képes meghiúsítani. Már megirtam, mily benyomást 
tett a szentatyára és az ő ministerére ezen törvényjavaslat. 
A legújabb hir, hogy Sciajolának törvényjavaslata ellenke-
zésre talált a kamarai bizományokban, inkább megelége-
dést szült Romában, semmint félelmet. Amit csak a császár 
kormánya megtehetett, hogy mikor anyagi védelme elvona-
tik tőle, az erkölcsi védelem ne hiányozzék, mindent meg-
tett ; segitette pénzben, katonában, politikában, szóval min-
den módon, csakhogy a szentatyának biztosságot és szabad-
ságot adhasson. Ime, már két hónap mult el, a pessimisták 
kilátásai nem teljesültek, a szentatya kormányának tekinté-
lye sértetlenül áll mindenütt államaiban." 

Igy áltak a dolgok tavasz elején. 
Febr . 14-én a császár a törvényhozó szakot megnyit-

ván, teljes biztosságban látszott lenni a florenczi kormány 
becsületességére nézve, sőt mivel egy hónapon át Romában 
semmi zavar ki nem ütött, a forradalom részéről pedig sem-
mi támadás nem történt, szinte dicsekedett is, önérzetébon 
felemelkedve mondván : ime ! azt véltétok, hogy mihelyt se-
regeimet haza hivom, a pápai trón azonnal megdűl ; haza 
hivtam a hadsereget Romából, mily nagy csend van a félszi-
geten ! 

Mind csak csalkép, a dulakodás épen akkor folyt leg-
jobban, mikor a császár dicsekedett. 

Moniteur du soir irta dec. 20-án : „a császári kormány, 
a tisztelet és ragaszkodás érzelmében, a fegyveres megszál-
lást más, nem kevésbbé biztositó eszközzel cserélte fel, t. i. 
az erkölcsi védelemmel."3) 

A kamarák elé terjesztett bol- s külügyi hivatalos elő-
adásban a császári kormány mondta : „Véget vetvén a fegy-
veres megszállásnak, nem akar juk ezt ugy értetni, m i n t h a 
a s z e n t s z é k t ő l m i n d e n v é d e l m e t v i s z a v o n -
t u n k v o l n a . A kormány kétségtelen tényekkel akar ja 
bebizonyítani, hogy a s i k e r e s v é d e l m e t , melyben a 
szentszéket 17 éven át részesítő, épen n e m v o n j a m e g 
t ő l e . " 4 ) 

Moustier külügyéi- oct. 15-én 1866-ban i r t a : „Mikor a 
hadsereget Romából haza hivjuk, jól kell érteni, hogy a 
fegyveres megszállás megszüntetése csak a védelem egyik 
nemének egy mással történt felcserélése; a kormány a szent-
széket s e m m i k é p e n s e m s z á n d é k o z i k m a g á r a 

3) Union 355- sz. 21. dec. 1866. 
*) Monde 48. sz. 25. febr. 1867. 

h a g y n i . " Visconti-Venosta válasza volt : „sem közvetlenül, 
sem közvetve nem fogjuk bujtogatni a forradalmat Ro-
mában." 

Jött a püspökök kinevezése a pápa által, miután a for-
radalmi kormány kinyilatkoztatta, hogy nekik semmi aka-
dályt nem fog tenni utjokba. Jött a szerződés, mely szerint a 
forradalmi kormány évenkint bizonyos összeget vállalt ma-
gára a pápai adósságból, Francziaország biztosítása mellett 
fizetendőt. 

Rouher minister mart. 16-án Thiers beszédére vála-
szolván, mondá : „Ami a római kérdést illeti, ez előttünk 
nem létezik. A forradalmi szenvedélyek ugyan felkapták, 
de mai napig nem voltak képesek e kérdésnek szilárd ala-
pot adni. Az egységes Italiára ugyanis mit árt e kis állam 
700,000 lakossal, mely mégis századoktól óta a szentszék 
birtoka ?5) Van-e itt várnégyszög, mely Italiát szüntelen fe-
nyegesse ? Nincs, itt csak egy békés főpap lakozik. Es Italia 
erővel akarná elvenni e darab földet a pápától ? Ez őrültség 
volna és veszedelem reá nézve. Romának tehát első bizto-
sitéka, maga Italia, Italiának valóságos és jól felfogott ér-
deke.6) De Romának még más biztositékai is vannak : bizto-
sítja őt Európának érzelme, Francziaországnak kezeirása a 
septemberi convention. Italia tehát ne támadja meg azt, 
amiről Ígérte, hogy meg nem támadja. Italiának csak egy 
utja van, melyen haladhat : a békülékenység és a kiengesz-
telődés utja."7) 

Sept. 16-án egy betörés történt Terni felől a pápai ha-
tárokra ; a veres-inges készületek nagyban folytak, Moustier 
külügyér halomra irta Florenczbe az intéseket, a buzdí-
tásokat, hogy az olasz kormány vessen véget eme készü-
leteknek. Dorgálta a hanyagságot, fenyegetett, minden fele-
lősséget a florenczi kormányra hárított. Rattazzi azonban 
pusztán ígért, de nem tett semmit Garibaldi ellen. Csudálni 
lehet azon béketűrést, melyet a franczia kormány tanúsított 
a florenczi irányában, miután jól látta, hogy ez őt meg akar-
ja csalni. A franczia sárga-könyv, melyben Moustier, Sarti-
ges és Malaret sürgönyei olvashatók, épülésre vannak irva. 
A franczia kormány valóban mindent megtett, amit tehe-
tett, hogy a betörést megelőzze. Egy hibája volt, hogy Flo-
renczben becsületességet tételezett fel, ami Florenczben 
nem volt. 

Antonelli, mint államférfi tüzpróbát állott ki e helyze-
t ekben . Minden legkisebb lépést tudott, s a franczia udvar-
nak bemondta. Honnan tudta Antonelli a készülődésnek 
minden mozzanatait ? Ahonnan minden államár meriti az ő 
tudomásait ; de nem is kellett sokat ezekután vizsgálódni, 
miután, valamint a franczia udvar mondá, ezek fényes nap-
pal és még kérkedve tétettek ; miután Bertani veresinges 
fővezér irta, hogy a nép idegen maradván a vállalatoktól, 
a szentszék minden polgárban egy kémet birt, aki a veres-
inges mozgalmakat a szentszéknek azonnal bemondta. 

Megtörténvén a betörés, Moustier Romába irt, hogy a 

5) Ugyanaz volt Bologna is századoktól fogva. 
6) Csakhogy Florenczben a valóságos érdeket másutt keresik, mert 

másutt látják. 
Monde 76. sz. 18. mart. 1867. 



m 4 1 0 * 

szentszék csak tartsa magát szilárdan, meg ne ijedjen, mert 
az ijedség végzetteljes volna.8) 

Oct. 18-án Villestreux, franczia ügynök egész pompá-
ban ment a Vaticanba fogadtatásra, vivén Napoléon császár 
izenetét, mely igy hangzott : „a császár kijelenti, hogy a 
szentszéknek minden alkalommal segitségére lesz."9) 

A „Moniteur" oct. 22-én i r ta : „A fegyveres megtáma-
dással szemközt, mely a forradalmi bandáktól e napokban 
történt, a franczia kormány elhatározta, hogy Cività-vecchi-
ába hadakat fog küldeni. Ez Francziaország méltóságának 
és becsületének kötelessége volt, mert a kormány nem néz-
hette nyugodtan, hogy Francziaország aláirása, mely a sep-
temberi szerződésen áll, megvettessék."10) 

A sereg Romába ment, Mentana alatt csatázott, győ-
zelemmel tért vissza Romába. 

A császár megtette kötelességét, a szentszéknek anyagi 
segélyt adott, amit neki a kath. világ nem fog elfelejteni ; 
csakhogy nem kell elfelejteni, hogy a második római had-
járat nem annyira a szentszéket, mintsem magát a császárt 
védelmezte ; védelmezte közvetlenül a szentszéket, közvetve 
Victort, leginkább Napoléont, s az egész európai rendet ; 
mert a zarándok pápa sok zarándok fejedelmet jelent, de 
legelsők között Victort és Napoléont. A sept. 15-ki szerző-
désben elkövetett politikai hiba vérrel tétetett jóvá Mentana 
dombjain, hogy több vér ne folyjék. 

Moniteur oct. 30-án irja, hogy a császár a római ügyet 
európai, nemzetközi tanácskozás elé fogja terjeszteni. 

Igy lett a franczia-olasz ügy ismét európai, világügy, 
visszakapván az ő egyetemes természetét a csalárd diploma-
tiában. 

Jön végre a nov. 18-án mondott trónbeszéd, melynek 
Romára vonatkozó része ez : „Olaszországban fényes nap-
pal vitt forradalmi izgatások fenyegették a pápai államokat. 
A sept. 15-i szerződés (Italia részéről) nem tartatott meg ; 
hadsereget kellett küldenem Romába a szentszék hatalmá-
nak védelmére, visszavervén a támadókat. Most a pápai álla-
mokban a nyugalom helyre van állitva. Részünkről a sept. 
15-i szerződés fönáll, mig helyébe egy nemzetközi szerző-
dés nem lép. A szentszék viszonya Italiával egész Európát 
érdekl i , mi a viszonyok rendezését a hatalmasságok elé 
terjesztettük, hogy hasonló bonyodalmak többé meg ne 
ujul janak."1 ') 

Jöt t végre dec. 5-ke, a császári kormány minden ol-
dalról világos, határozott nyilatkozatra sürgettetett az olasz 
ügyek felől, a császár Roulier államministere által kijelen-
tette : „a franczia seregek addig maradnak Romában, mig 
ezt a pápa biztonléte követelni fogja ; biztonság alatt pedig 
oly biztositékokat értünk, melyekről ismét ne kelljen csa-
lódnunk. A császári kormány Italiától a septemberi egyez-
mény szigorú s erőteljes végrehajtását fogja követelni ; ha 

») Univers 223 sz. 28. nov. 1867. 
9) Griomale de Roma 241. sz. 19. oct. 1867. 
10) Monde 289. sz. 23. oct. 1867, 
") Univers 233. sz. 7. dec. 1867. 

ezt meg nem nyerheti, maga fog gondoskodni. Világos ez ? 
Ha Italia ismét Romába indul, útközben ismét Francziaor-
szágra fog akadni. Italia soha nem fogja birni Romát ; ezt 
Francziaország becsülete nem engedi. Mikor Roma biztosí-
tásáról szóltam a szentszék jelenlegi államait értettem."12) 
Ez az első világos beszéd a franczia császári kormány részé-
ről ; a hét éves ingadozásoknak vége lett, dec. 5-e a csá-
szársági időszakban oly erőre emelkedik, mint egykor dec. 
2 a. Eddig a forradalomnak kedvezett, most a rendhez tér 
vissza. E nyilatkozat ; „Italia soha nem fogja birni Romát," 
az igazi franczia, nemzeti politikát jelzi. A franczia nemzet 
rendkívül fellelkesült a császár mellett ; de a forradalom fo-
gait csigorgatja. Csak vissza ne essék ingadozásaiba. A li-
berális sajtó morog ellene, de a kath. világ rokonszenve biz-
tositva van számára ; most csak hűséget, állhatatosságot 
vár tőle. 

Megadta az Isten sziveinknek a vigasztalást nov. 3-án 
a mentanai csatában; megadta dec. 5-én a franczia kormány 
világos nyilatkozatában : megadta az Isten a ini szegény irói 
lelkünknek is azt, hogy a szerkesztői munkát ezeknek köz-
zétételével bevégezhessük. 

In manu Dei sortes nostrae : sit bene dictus in aeternum ! 

VEGYESEK. 
(Folyt.) A barnabiták csak Stockholmban és Christia-

niában birnak missioval ; a carmeliták Irlandban, Angol-
országban, Verapoli, Quiton, Mangalore, Bagdadban s Sy-
riában a Carmel hegyen; a passionisták Oláhországban, 
Bulgáriában, Pittsburgban ; a trappisták Staouliban Algír-
ban, Konstantinápolyban, Louisvilleben, Arichat, és Water-
fordban. A ferencziek Európában 696, Asiában 312, Afriká-
ban 62, Amerikában 515, Oceaniában 228 hitküldért adnak, 
összesen 1807-et — A domonkosok Európában 533, Asiá-
ban 232, Amerikában 124-en működnek a hitküldérségben. 
A capucinusok Európában és keleten 186, Asiában 94, Af-
rikában 41, Amerikában 84-en működnek mint hitküldérek, 
összesen 405-en. — A romai hitküldéri intézet 1866-ban 
bevett 7,096,789 frankot, és pedig szorosan a propaganda 
5,145,556 frankot. Jézus sz. gyermekségéről nevezett tár-
sulat 1,588,946 frankot a keleti iskola-társulat 290,850 
frankot. — Mindezen adakozásokban a franczia katholikusok 
első rendben állanak, úgyhogy a felénél többet a francziák 
adják, vagy is a franczia nemzet az első katholikus nemzet. 

Mélt. Schwertfäger Engelbert ur gottwiczi és zalavári 
egyesült apátságoknak praelátusa és főapátja a nagykani-
zsai al- most reálgymnasium tanárainak díjazása végett biz-
tosított évi 1000 írton fölül, ujabban az intézet helyiségének 
nagyobitásához s a szükséges építkezési költségek födözésé-
hez, ugyan a zalavári apátság részéről 600 o. é. forinttal ; — 
továbbá : t. Babochay János városbiró ur a tanárok fizeté-
séhez 100 ft. tőke alapitványnyal ; végre t. Pauer János hites 
mérnök ur, itteni lakos, ugyanezen czélra 50 o. é. frt tal 
készpénz lefizetés mellett járulni szíveskedvén ; az iskola-
ügyi bizottmány részéről és nevében a jótevő adakozó urak-
nak hálás köszönetét kijelenteni kötelességének tartja. — 
N. Kanizsa, nov. hó 20-án 1867. — Tárnok Alajos, első 
alelnök. (P. H.) 

12) Univers 214. sz. 19. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Fes ten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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TARTALOM : Egyházi tudósítás. — Zárszó. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
TAR ANY. (Vége.) „Az iskola — mond t. Trsztyensky 

Gyula ág. h. v. esperes ur — a legtöbb helyen oly pusztán 
áll, oly elhagyatott. A tanodáknak vannak égető szükségei, 
hiányoznak a keflö tenszerek; a szülői hanyag iskolába já-
ratás bevágja a tanitó sikeres működésének útját ; az iskola 
nyomorú helyisége, a tanitó aggasztó körülményei, nehéz 
akadály-kövekként állanak a nevelés útjában. A legköze-
lebbi időkig elhanyagolva volt képezdék miatt tanitóinknak 
az önképzés nehéz kötelessége maradt fönn."1) „Sok helyen 
(Csallóközben) minden kellő tantárgy nem is tanitatik, a 
használt módszerek sok helyen czélszerütlenek, legtöbbször 
a tagok (néptanítók) a tárgy iránt meglehetősen készületle-
nek," úgymond t. Pethes Endre ur a komáromi lielv. hitv. 
egyház megyére nézve. 

„Az erdélyi ref. tanárok értekezletén t. Jancsó Lajos 
kolozsvári ref. segédtanár ur inditványozá, hogy legalább 
főbb iskoláink elemi osztályaiban állandó tanitók, s ne fiatal 
végzett deákok alkalmaztassanak, kétségbe vonván, hogy 
azok az elemi osztályok tanitására képesek lehessenek."3) 

„Az alsó zempléni ref. egyházmegyében — irja egy 
névtelen — az iskolai tanitás nem az ohajtott eredménynyel 
dicsekszik. Tény az, hogy a népiskolák gyöngék."4) „Elemi 
tanodáinknak van már szervezete — papiron ; igy nyilat-
kozik egy névtelen ; de hogy az elmélet mikor leend min-
denütt tetté, (a katholikusoknál már régóta vált azzá) a jó 
Isten tudja " 5 ) „Az uj tanrendszer születésének 9-ik évében 
— bizonyítja t. Szeremlei Samu ref. lelkész ur — egy nagy 
részben még mindig csak papiroson tiszteltetik." 6) A 
belső somogyi ref. egyház-megyebeli „tanitók — mond t. 
Körmendy Sándor ref. lelkész ur, — tanulmányozgatnak, az 
ujabb oktatástani elveket elsajátítani igyekeznek . . . De ál-
talán véve nem mondhatni, hogy e téren az előhaladottság 
színvonalán állanak iskoláink."7) „Iskolai rendszerünk — 
igy nyilatkozék t. Csonka Ferencz helv. h. v. lelkész ur, a 

") Prot. 1. 1864. 42. sz. 
s) Prot. 1. 1864. 45. sz. 
3) Prot. 1. 1865 .26 . sz. 
') Prot. 1. 1866. 13. sz. 
6) Prot. 1.1865. 4. sz. 
e) Prot. 1. 1867. 12. sz. 
') Prot. 1. 1867.14 . sz. 

veszprémi egyházmegyebeli tanítói közgyűlésének (legelső) 
megnyitásakor — régi, elavult, s már romláshoz közelgő 
épülethez hasonló. Sok, és nagy a hiány, a hátramaradás."8) 
„Van elég ba j — panaszolkodik t. Szakács Mózses ur — 
csak az elemi tanoda szervezésénél is; hát még a többiek-
nél ? ! nem áll igen rózsaszínben tanítóink, (és) tanáraink ki-
képzése."9) A külső somogyi ref. egyházmegyében „a népis-
kolai szervezet — mikép t. Fábián Mihály ur tanusitja — be-
rendezett, s minden tekintetben kielégítő iskoláink nincse-
nek még általában minden egyházakban."10) „A tanügyi 
bizottmány által, a négy egyházkerület egyetemes szerve-
zete alapján készített tantervet, a pápai ref. egyliáz-megye 
elfogadta a néptanítók számára irányadóul ; —irja egy t. név-
telen — és elhatározta, hogy a következő tanévben, ez min-
den iskolában alkalmaztassák." 1 ') 

Jellemző azon körülmény is, miszerint a katholikusnál 
sokkal is előre haladottabbnak állított prot. „nép legnagyobb 
része — t. Csúthy Zsigmond ref. lelkész ur értesitése sze-
rint — Tolnában, épen nem akar megbarátkozni a hangoz» 
tatási módszerrel. Az iskolás gyermekek száma azon arány-
ban fogy, melyben a vizsgák kitűzött ideje halasztatik. Né-
mely tanitók szeretnek — mond — minél előbb a vizsgától 
megválni, lesben állba várják a szabadulási időt. Sok helyen 
igen is szűkében vannak az érdemes világi egyéneknek, k ik 
e vizsgát diszesitenék."12) A vértesaljai ref. tanitók panaszol-
kodnak, hogy legfőbb oka a tanitó és nép közötti megha-
sonlásnak az u j tankönyvek és módok.13) „Mányon a föld-
rajzot is megégették, mert az Isten neve nem fordult elő 
benne."14) Másfelől t. Hoffer Endre prot. tanár ur ezt mondja : 
„ Algymnasiumaink, sőt a népiskolák is ugy kezeltetnek, (még 
most is) mint a gönczi zsinat idejében, mikor még a papok 
kosztján élt cselédek, — praeceptorok tölték be azon he-
lyeket."14) 

Nem fölösleges még ezeket is köztudomásúvá tennem. 
A győri ág. h. v. egyházmegye ezidei május 13-i köz-

gyűlésén — Sz. S. ur szerint,—a nyári és vasárnapi iskolák 
életbe léptetése, hathatós okoknál fogva inditványoztatik.10) 
T . Kovács Albert ur is a vasárnapi iskolák életbeléptetését 
sürgeti,17) (nálunk katholikusoknál már 1853 óta életben 
vannak, az uj tanrendszer pedig 1857 óta. És mégis mi ma-
radtunk volna hátra ?) s Péterfy Sándor ág. h. v. tanitó e 

s) Prot. 1. 1865. 5 sz. 
9) Prot. 1. 1865. 6. sz. 
10) Prot 1. 1865. 21. sz. 
») Prot. 1. 1864. 11. sz. 
12) Prot. 1. 1867. 12. sz. 

is) Prot. 1. 1867. 37. sz. 
» ) Prot. 1. 1864. 48. sz. 

Prot. 1. 1866. 29. sz. 
>«) Prot. 1. 1866. 15. sz. 
") Prot. 1, 1867. 26. sz. 
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vallomást teszi : „Népiskoláink az év nagy részében üresek. 
Kevesebb lárma s több alaposság : ez legyen népiskoláink 
je lszava" 1 S ) A külső somogyi ref. egyházmegye tanügyi bi-
zot tmánya jelenti, hogy a nyári iskolázás aligha nem inkább 
névleg, mint tényleg áll fönn. „Világi egyének — mond — 
egyházmegyénkben ugyan számosan vannak, de olyanok, 
k i k egyházi és iskolai ügyeink iránt érdekkel viseltetnének, 
— hármat kivéve — még nappal lámpással keresve sem ta-
lá l ta thatnak." 1 9 ) „Miért nem veszi az egyház az ellenszegü-
lök (a gyermekeke t iskoláztatni vonakodó szülök) ellenében, 
mint más esetben, az állam segédkezét" ? mond t. Péterfi Sán-
dor ev. tanító ur.2 0) A belső somogyi ref. egyházmegye pár 
éve csak, hogy a vasárnapi iskolák létrehozatalát elha-
tározá.2 1) 

„A protestáns néptanítók az iskolás gyermekeket , — 
m o n d O — y ur—nehogy cselédet kelljen tartaniok, minden házi 
és külső dologra használják. Ez igy volt mindig és leend 
ezután is."22) Ballagi ur, mint szerkesztő, erre megjegyzi : 
„Mindezek megszüntetendő visszaélések." 

Mindezen szomoritó jellenségek daczára,a tanügy ibizott-
mány jelentésében azt mondja, hogy a „duna-melléki ref egy-
ház-kerületben az iskolába járók száma, Europa legművel-
tebb népeihez viszonyítva is, eléggé kedvező, annyival 
inkább — igy ir egy t. névtelen— a magyarországi katholiku-
sokhoz képest ."2 3) Ennek bebizonyításával azonban adós ma-
radt a t. közlő. 

Végül ide írom t. Kovács Albert ur ezen passusát is : 
„ H a z á n k b a n — mond — a népiskolák jelentékeny részé-
nél, a tanításnak, mondhatni, egyedüli t á rgya (ha egyedüli, 
ugy ez nagy hiba) a káté, és zsoltárok beemléztetése, vagy, 
a már két évezred óta elenyészett zsidóország mesés (?) 
tör ténetének taní t ta tása." 24) A jóravaló káté taníttatása 
nélkül népnevelés nem is képzelhető. De váljon mondható-e 
a n n a k azon „keresztény kis katechismus (református) káté 
(10. kiadás, Pápán 1845), mely az uzsoráról szóló 93-ik kér-
désre igy feleletet ad a gyermek szájába : „Az uzsora sza-
bad ; mert azt a keresztyén hitvallás nem tiltja, az okosság, 
mint igazságos dolgot, helyben h a g y j a ; végre a polgári tár-
saság s a családok boldogsága is ezt k ivánja" ? Különben 
megfoghatat lan, hogy t. Kovács Albert ur mikép állithatá 
máskor , hogy „Magyarhonban a prot. népiskolák jóval fö-
lülmúlják a más felekezetüekét ; s innen keletfelé menve, 
első helyen á l lunk." 2 5 ) Váljon akik igy ellenmondva önma-
g u k n a k irnak, határozott fogalommal birnak-e a dolgok fe-
löl, melyekről i rnak ? 

Többire azt hiszem, hogy a protestáns népiskolaügy 
ezen kiállítása, minden elfogulatlant meggyőz az iránt, hogy 
nem mi maradtunk hátra, hanem t. ellenfeleink. Mig a tan-
ügy hátralevő részeit is fölmutatnám, ezennel nyugodt lé-
lekkel kijelentőm t. Ballagi ur szavaival élve, mikép „oly 
őszinteséggel szólaltam, (és szólalandok is föl midenkor és 
mindenben,) amelyhez az igazságnak, és az ebből fakadó 
meggyőződésnek minden körülmények közt joga van."2 6) 

üevics József. 
i») Prot. 1. 1867. 26. sz. « ) Prot. 1. 1866. 24. sz. 
1U) Prot. 1. 1867. 22. sz. « ) Prot. 1. 1865. 28. sz. 
2°) Prot. 1. 1866. 44. sz. « ) Prot. 1. 1866. 22. sz. 
« ) Prot. 1. 1865. 16. sz. 26) Prot. 1. 1867. 1. sz. 
22) Prot. 1. 1866. 30. sz. 

Z Á R S Z Ó . 

P E S T , dec. 22-én. — Hét éves irodalmi pályát, négy 
éves szerkesztőségi munká t nem lehet szó nélkül félbeszakí-
tani, sem a magánélet csendjébe visszatérni, miután egy je-
lentékeny időn át a nyilvános élet eseményei s ezeknek zak-
lattatásai közé oly mélyen besodortattunk. Zárszót óhajt 
tenni az őszinte szándék és a lángoló szeretet, melylyel sze-
rény ügyünke t vezettük ; zárszót parancsol a t. olvasók 
iránti figyelem is ; s mikor a zárszót köteles hálával i r juk, 
végrendelkezési hangulatban, a kis ismétlés mellett, olyakat 
is mondhatunk, melyekre mindekkoráig alkalmunk nem volt. 
Isten kegyelme a jó alkalom, más nagyobb kegyelmek zá-
loga. Használtuk az alkalmakat , nem térvén ki az előnkbe 
lépő események elől soha sem, s talán néha kerestük, v a g y 
még túlságig is zsákmányoltuk ki azokat . A buzgalom heveért 
vádolhatnak, ha már vádoltatnunk kell, hanyagságért senki 
sem fog vádolhatni. Bocsánat t. olvasóinktól, vir desiderio-
rum voltunk ilyenkor, a szolgálati készség tétette ezt ve-
lünk, téteti e zárszót is. 

1) Mennyit használtunk a szent ügynek, nem tud juk , 
s nem is fogjuk tudni soha. I lyeneknek tudása kisértet a leg-
jobbakra i s ; akisér te teket keresni pedig mindig annyi, mint 
azokban elveszni. Oszinto szándék, feszitett munkásság volt 
mind, melyet hogy megtehettünk, Is tennek hálákat adunk . 
Szolgálhatni, tehetni valami jót, legyen bár legkisebb is, meg-
becsülhetetlen isteni a jándék . 

Hét éven át vezetett, s ha nem tévedünk, 150 darabra 
vitt „havi szemle," közbeszőve más 49 értekezéssel, 212 pesti 
levéllel, megtartva az igénytelenséget, mégis elég nagy hal-
maz, hogy, a vegyesek rovatát ide számitva, e háromezer 
laphasábon fölül menő tömegben néhány aranyszem, az igaz-
ságok apró gyöngyei rejlhessenek. H a nem legközelebb, ké-
sőbb fognak találkozni olyanok, kik az általunk Írottakat, 
már a korszak nagy jelentősége miatt is, felkeresik, fe lü t ik , 
elmélkedni fognak fölöttök. Eszméink,gondolataink más üd-
vös eszméket hívhatnak fel a gondolkodó elmékben, s az 
Isten országa épülni fog, amint szokott is épülni, scalpri sa-
lubris ictibus, et tunsione plurima. Ki volna képes az eszmék 
világában kimérni, hova terjedhet, s valóban ki is ter jed 
néha egy eszmének fonala? 

Ennyi t nyújtot t gyenge tollúnk. 
Irótársaink segítettek jeles dolgozataikkal, mi által ne-

künk a munkára időt engedtek. Nélkülök nem voltunk volna 
képesek azt tenni, amit te t tünk. Erdemök van tehát a testvé-
rek között saját jeles munkáikért , — érdemök van a mi mun-
k á n k b a n is, mert erre nekünk ők engedtek időt. Mikor az 
olvasó előtt ők szóltak, mi készülhettünk a szólásra, egymást 
váltogattuk a szólásban. Voltak kezeinknél más jeles dolgo-
zatok is, melyeket csak azért nem közöltünk, mert hely és 
idö hiányzott. Mikor két dolgozat közt kell választani, melyek 
közöl az egyik örök, a másik időközi becscsel bir, a szer-
kesztő mindig ennek ad előbb helyet, nem mivel jelesebb, 
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hanem inert a lapkiadásban a jelen szükségeknek élünk. Há-
lával tartozunk tehát azoknak is, kiknek dolgozatait a be-
lépő szerkesztő urnák átadjuk, s annál melegebb hálával, 
mert fájlalnunk is kell, hogy munkáikat be nem mutathattuk. 

2. Leteszszük most a tollat, a napi lármából a csendes 
magányba vonulva ; de hogy tollúnkat összetörjük, szándé-
kunkban nincsen. Ügyszeretet birt reá, hogy tollat ragad-
junk, azon szeretet birt arra is, hogy pihenésre letegyük. 
Gyakorlott harczos lép helyünkbe, munkaszerető vált fel 
minket, kinek erényeit, érdemeit csak azért nem soroljuk 
el, mert ország-világ ismervék: távozásunkban az ügy csak 
nyerhet, mi nyugodt lélekkel teszsziik le a meg nem hasa-
dott irótollat. Ha az Isten parancsolni fogja, bármelyik té-
ren, még szolgálhatunk vele. Szükségesek nem voltunk, ür 
nem marad utánunk, minden dúsan lesz pótolva ; de ha is-
mét, legyen bárhol, bármikor, kötelességet kell teljesíteni, 
hiszszük, hogy tollúnk szolgálata fölösleges nem lesz. Tollúnk 
félre van téve, de nincs összetörve. 

Mialatt t. irótársaink segítettek, a t. olvasó közönség, 
kegyelettel pártolván, minden munkát lehetővé tett. Vigasz, 
rokonszenv, bátorítás, fényes tettekben bebizonyított támo-
gatás sem hiányzott részéről irántunk. Olvastatni, rokon-
szenvvel fogadtatni, mindig tisztelet. 

Haec mihi semper erunt imis infixa medullis, 
Perpetuusque animi debitor hujus ero. 

Ily nehéz pályáról, miután kötelességet teljesiténk, há-
laérzelem nélkül nem szoktunk távozni. 

A sok rokonszenv és vigasztalás mellett, melyben ré-
szesittettünk, az egyház legmagasabb, a testvérek legjelesebb 
tagjai között a pestbudai kerületi lelkipásztorkodó papság 
az, melynek különösen sokat köszönünk. 0 erősített, ö buz-
dított, szavával, viseletével, midőn nehéz tusáinkban szava -
zatjával támogatott, midőn több alkalommal testületileg ki-
nyilatkoztatta, hogy lapunk elveit egész teljökben, terjedel-
mökben vallja, hozzájok csatlakozik, érettök akar küzdeni. 
S ily válságos időkben, mint amilyenek reánk nehezednek, 
vigasztalást hozhat minden jó léleknek, ha ez alkalommal, 
midőn lelépünk, e certa scientia kinyilatkoztatjuk, hogy a 
pestbudai lelkipásztori papság jelenleg az egyházi elvekre 
nézve legszabatosabb. Confirmet hoc Deus, quod operatus 
est in nobis ; a főváros helyzete, s a kihatásoknak ebből ere-
dő nagy hatalma követeli is, hogy a fővárosi papság a hamis 
tanok, a veszélyes irányok e tömkelegében, szabatos egyházi 
elveiről, nézeteiről, érzelmeiről első adjon tanúságot, első kö-
vetésre méltó példát a hazában. 

Nehéz időkben, járatlan ösvények lakatlan pontjain 
nagy buzditás, nagy vigasztalás az, rokonelvüekre akadni, 
rokonelvüek között élni ; az elvi lehozások tekervényes utjain 
vajmi jó, ha nézeteinket másoknál is megtaláljuk, ha lehozá-
sainkat azonnal helyeseltetni tapasztaljuk. 

Nem azon öröm indit minket e kerületi papság iránti 
hálanyilatkozatra, melyet 13 éves itteni tartózkodásunk alatt 
testvéri körükben tapasztaltunk ; ez házi ügy , amit mi nyil-
vános helyre hozni nem szoktunk ; hanem a rokonszenv, az 
elvi hibátlanság, mely részükről az irót oly osztatlanul kisérte, 
buzditotta, midőn ép ez elveknek élt, s minden munkát 
áldozott. 

Tunc meriti morietur gratia vestri, 
Cum cinis absumto corpore factus ero. 

A családtag nem távozik szó nélkül a családból ; leg-
első szavunk : hála, köszönet, édes emlék. 

3. U j téren jártunk. A lap, melyet négy éven át kiadni 
szerencsénk vala, e téren, hol mi dolgoztunk, ily kitűzött 
szándékkal még nem működött. 

Az uj tér elég veszélyt rejtett, elég nehézségeket szült 
már szokatlanságában is. Az ős tant u j helyzetekben föntar-
tani, világító fényével ez u j helyzeteket felderíteni, a vezér-
fonált kézben tartva, a társadalmi és az államtudományok ren-
dezetlen, mert csak a napi események által nyitott, tömkeleg 
útjait megjárni, mindenütt az ős tan tételeire rámutatni, szó • 
val társadalmi, állami hittant, vagy inkább hittani államtant 
az esetleges szükségek, kérdések keretében fejtegetni, — ezt 
nevezzük mi u j térnek, melyen kitűzött szándékkal forgo-
lódtunk. 

Szükség volt ezt tenni, ha szolgálni, ha korunknak 
élni, ha egy jobb jövőnek magvait elhinteni kívántuk. E 
szükség útban talált, hogy vállainkra vegyük, követelte : mi 
vállainkra vettük, hordoztuk, s habár néha igen is terhes 
volt, útközben le nem tettük. Hazánkban, az elmék a politi-
kai tárgyakkal majdnem egészen elfoglalva lévén, a katholi-
kus elveket fejtegetni még nagyobb szükség volt, mint 
másutt. 

A kath. írónak mindig az ellenfél mutatja ki a tért, me-
lyen működjék. Mi sem választottuk a tárgyakat kedvünk 
szerint, az események tolták azokat tollúnk alá. Amit a mol-
nár őröl, más hozza meg a búzát. 

Az igazság ellensége, az egyházi tért elhagyva, a böl-
cselem elvont elméleteit megvetve, az állami s társadalmi 
tért választá, melyen tévelyeit hirdesse, az igazság ellen 
dúlva, magát állami, társadalmi intézményekben megörökítse. 
Amit az istenesseg epitett, azt rombolja, helyökbe maga épít 
u j intézményeket. Megengedi, hogy legyen valamiféle kath. 
egyház, de nem engedi, hogy legyen kath. állam, keresztény 
társadalom ; megengedi, hogy az egyház prédikáljon a tem-
plomban, de nem engedi, hogy az állami, társadalmi intéz-
mények támogassák őt; azaz: uralkodjék, ha akar, az igaz-
ság az egyházban, uralkodjék a hazugság az államban, majd 
megválik, melyik lesz erösebb a kettő közöl ? 

A kath. tan kitünőleg társadalmi t an ; átalakította a 
világot, létre hozta a ker. nemzetcsaládot két világrészben, 
szervezte a társadalmat. A kath. tannak társadalmi, állami 
tételeit kellett tehát a rombolók ellen védelmezni, k ik midőn 
a társadalmi térről a kath. tant kiszorították, magát a tár-
sadalmat támadták meg. Sehol sem tűnik ki inkább, mint 
épen e téren, hogy aki a kath. tant tagadja, az a társada-
lomnak, az államnak, az emberiségnek ellensége. Az állami, 
a társadalmi téren épen ugy lehet ostromolni az egyházat, 
mint a hittan terén. Sőt nem ismerünk veszedelmesebb ostro-
mot az egyház ellen, mint mikor az állam, a társadalom el-
lentétbe hozatik az egyházzal, mert akkor nem egyes ember, 
hanem a társadalom ostromolja az egyházat. A kath. irónak 
elkerülhetlen kötelessége lesz azon vékony szálakat felkeresni, 
kiemelni, melyek az egyházat az állammal, a társadalommal, 
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összekötik. Quod Deus conjunxit, homo non separet, quia 
occídet. 

Az egyházi téren megveretett haeresis és schisma tehát 
az állami és társadalmi térre vonult, hogy, nem maradhatván 
meg egyházi küldetésében, politikai, kormányzási, törvény-
hozási hivatást gyakoroljon. Nem dönthetvén meg az egyhá-
zat, megkerülte, hogy helyette az állam döntse meg azt. 

Többre ment e téren, mint az egyházin, mert, ugy szól-
ván, az emberiséget kettőre szakitotta, egyházira és államira, 
szentre és világiasra, ellentétet hozván létre a kettő között, 
hol ellentét nem volt, s ellentétnek nem szabad lenni. 

A lélek és test megszakadása — halál : az egyház és az 
állam közötti megszakadás az államokra, a társadalomra is 
halált hoz, s azért ha a haeresis és a schisma itt is vereséget 
szenved, mikint az egyházi téren szenvedett, haeresis meg-
marad ugyan, ki nem vész a világból, mikint a kigyó sem 
veszett ki, oportet fieri haereses, de soká, soká uralkodásra 
gondolni sem fog. A haeresis, a tévely maradjon kisértet, de 
ne ura lkodjék ; ama hivatást kapta engedély gyanánt az Is-
tentől, hogy akik az igazsághoz, az egyházhoz csatlakoznak, 
nagyobb érdemök legyen ; s mivel a haeresis mindig ólálko-
dik, szüntelen áskálódik, gondosan őrizzék az igazságot, mint 
legnagyobb kincset ; együtt maradjanak, kalandozásokra, 
milyenek a liberális elvek, ne merészkedjenek. Sokan nem 
tértek már vissza, k ik a táborból ilynemű kalandozásokra 
bátorkodtak. Qui amat periculum, peribit in illo ; ante ruinam 
elatio. Mikor az ellenség közel áll, a tábor legéberebb. 

A kath. irónak tehát e térre kellett lépni, melyen az 
örök igazság ellensége dúlt, ide kellett lépni, hová ellenfele 
hivta, hogy ezt saját csatahelyén leverje. 

Leszakgatta egykoron a kath. író a haeresisről a casu-
lát, kiragadta kezéből a profanáit kelyhet, kiűzte a templom-
ból : ma le kell tépnie róla az államári egyenruhát, kiragadni 
kezéből a kormánybotot, kiűzni öt a törvényhozási termek-
ből. Megrontja a haeresis, amihez nyúl, törvényt, kormány-
zást, igazgatást ; terra infecta est ab habitatoribus suis, quia 
transgressi sunt leges, mutaverunt jus, dissipaverunt foedus 
sempiternum ; propter hoc maledictio vorabit terram, insani-
ent cultores ejus, et relinquentur homines pauci.') A hitta-
nár, a kath. iró ma szükségképen politikai férfi is ; épen mi-
kor legtöbbet lármáznak az egyházi és állami dolgok elvá-
lasztásáról, a kath. hittudósnak legtöbbet kell állami s társa-
dalmi tá rgyakkal foglalkodni, birván a hittant, az államtu-
dományok minden ágain kell megfordulnia, mert épen ek-
k o r a profán kezek legtöbb szentre terjeszkednek ki. Mint 
hittanár egyedül, jó lehetett 30 év előtt, ma már tehetetlen ; 
mint államár, hittan nélkül, u j ugyan, de oly uj , mikint a 
tüz szokott u j lenni a megtelt csűrben. Ott nem használ, it-
ten árt ; használ, ha a hittant az államtudományokban fel 
tud ja lelni, ha képes az államtant a hittudományokban fel-
mutatni. Az észszel nem ellenkezik a hittan, sőt u j tért, az 
igazságok nem gyanított nagyságát nyitja fel az ész előtt, s 
ezáltal a tökélynek soha nem vélt fokára emeli fel az észt : 
az államtannal sem ellenkezhetik tehát a hittan, sőt ennek is 
alapot, szilárdságot, biztosságot kölcsönöz, a természeti ren-
det a természetfölöttivel hozván összhangzásba. 

' ) Is. 24. 5. 

Nem vitainger ragadott tehát minket e térre, hanem a 
napi szükség parancsolt ide; nem ini változtattuk meg a lap 
hangját és ösvényeit, hanem az idők követelései, hacsak 
nem akartunk volna haszontalanoknak maradni, mikor sokat 
használhatunk. — Non erubescant in me, qui exspectant te 
Domine, Domine virtutum! 

4. H a az égő kérdéseket kikerüljük, ha ezeket derekan 
meg nem ragadjuk, lia a tévely előőrsi csatárlánczát egy lö-
késsel elseperve, a had középzömét fel nem keressük, a fő-
erőt meg nem támadjuk, hanem kendőzünk, simogatunk, a 
napi kérdések táborhelyén kivül játszodozunk, vagy legfel-
jebb csipdesünk, be csendes folyam hömpölyög vala akkor a 
„Religio" szerény medrén lefelé. Nem lett volna az ellenfél-
nek panasza ellenünk, nem bántott volna senki minket, — 
de panaszolkodott volna ellenünk a lelkismeret, bántott volna 
az elhanyagolt kötelesség öntudata. ítéljen ol bár az egész 
világ, csak lelkismeretünk ne Ítéljen el, zavartalan nyuga-
lomban maradunk. Nem ártottunk volna ugyan senkinek, 
használtunk volna-e? A tévelynek ártani dicsőség, az igaz-
ságot védtelen elhagyni árulás. Kezünkben volt a toll, előt-
tünk a tér, mi kötelességet teljesítettünk, s ha nem teszsziík, 
gyávák vagyunk, aludván, mialatt az inimicus homo superse-
minat zizania. A lármában selypitgetni,susogni mit sem ér. Cla-
ma ! kiáltja az Ur, clama, ne cesses, quasi tuba, exalta vocem 
tuam. 

A tévely hiveitől panaszt hallani magunk ellen — dicső-
ség; ily panasz igazol, jönne bár azoktól, kiktől meglepetve 
fogadjuk azt, mert épen ez oldalról nem vártuk. Sz. Jeromos 
sok oknál fogva dicséretesnek találta sz. Ágostont; de in-
kább azért, mert az eretnekek öt gyűlölték, gyalázták, Ír-
ván ; „quod signum majoris gloriae est, haeretici detestan-
tur." — Non confundantur super me, qui quaerunt te Deus 
Israel ! 

Amely iró a kényes kérdéseket hallgatással mellőzi, ha 
simogatásnál, kuruzsolásszerü ide s oda forgatásnál egyebet 
nem akar végezni, ha a nehéz kérdéseken irodalmi ügyes-
séggel átsurran, hogy sokat beszélve semmit se mondjon, az 
mint magányos ember lehet legjobb, de lesz legroszabb iró; 
írhat, de nem a kornak, nem a szükségnek ir. Ily módon ol-
vasóinkat vezetnök tévútra. Ha a tévely által emelt falakon 
csak ugy kopogtatunk, mint barátunk aj taján szoktunk 
tenni, a tévely falait le nem döntjük, emeltetésöket sem aka-
dályozzuk meg. Es ha kell, emeljék e falakat a tévely kőmi-
vesei, de amint a köveket egymásra rakják, azonnal szétbont-
juk, — vagy ha már szét nem bonthatjuk a felrakott köveket, 
megteszszük, hogy az igazság ellen emelt fal oly hamar fel no 
épüljön. Az ellenfélt minden lépten követni kellett. Lehet 
hogy sima, hogy ügyes irodalmi fordulatokkal sokaknak örö-
met csinálunk, sőt talán használunk is ; egy lesz, aminek igy 
nem használtunk, s ez: — az igazság. Aki kedveseknél mást 
nem akar irni, vagy pedig dat veniam corvis, vexat colum-
bas, az ilyen jobban tesz, ha az irodalmi mezőtől távol marad. 
Mai nap kisebb rosz nem irni semmit, mintsem hütelenül irni. 

5. Hát ha még a napi kérdések mezejére át nem visz-
szük a lapot, mely kezünkben volt, mily szelid, mily nyájas 
lap volt volna, mily kényelmes munka leendett ez ! Talán 
még a Megváltó legelső szolgájának is kiáltottak volna ki ép 
ellenfeleink. Csakhogy mi azt is olvassuk, hogy a Megváltó 
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korbácsot ragadott, s megéreztette velők, kik ellen épen kor-
bácsot vett kezébe. Olvassuk azt is, bogy a Megváltó mondta : 
ite, et dicite vulpi illi, — s tanítványai közöl első volt sz. Péter, 
aki isteni mesterét követto ilyenekben, mondván: auctorom 
vitae interfecistis. Nagyobb szégyen nem jöhetne ösz fejünkre, 
mintha a tévely, az ámítás emberei mondanák rólunk : evvel 
el lehet bánni, ez velebánható ember. Elég nekünk a dicső-
ség, melyet invito o pectore csikarunk ki ö nálok. — Con-
fundantur et revereantur, qui quaerunt animam meam. 

Az igazság sebz, mint a müorvos kése, de sebnél mást 
nem vág. Azért mondtuk, hogy az ily panasz csak igazolni 
képes a kath. irót, s panasz volna ellene, ha épen semmi pa-
nasz nem tétetnék ma ellene. Non bene semper ölet, qui bene 
semper olet. 

Az idők háta megett elmaradni, annyi mint haszonta-
lanná válni ; ártalmatlannak lenni a kath. irónalc mai nap 
legnagyobb szégyen, mert gyávaságának tanúskodása. Ily 
ártalmatlan szándékkal lehet aludni, de az irodalomban mun-
kálkodni nem lehet. Gideon a félénkeket haza küldte, Judas 
Machabeus a kislelküeket hazamenni engedte, mégis győzött 
az, dicsőség koronázta ezt. A legdicsőbb diadalokat mindig 
az elhatározott kisebbség nyerte el. Aki sebesülni nem akar, 
aki az ellenmondástól megretten s hátrál; aki semmit sem 
akar veszteni, az a csatára képtelen, — olvashat üdvösen, de 
nem irhát hasznosan. Aki a sártól irtózik, melyben gázolni 
kell, vagy melylyel az irodalom gyerkőezoij megdobálják ; 
aki a bűztől elalél, a piszoktól elundorodik, melyben a kath. 
Írónak mainap lakni, sőt melyben turkálni kell, azt az Isten 
irodalmi térre a napi kérdésekre nézve meg nem hívta. 

Aki nem kész elismerés nélkül, sőt megvetés zápora 
alatt is az irodalmi téren állani ; aki nincs elhatározva még 
saját feleitől is mint elhasznált szolga elbocsáttatni ; az sok 
jót írhat sokféle dolgokról, de hogy a korkérdések kerekeit 
megragadja, arra nincsen választva. A kath. irót néha peri-
culum e genere, periculum e falsis fratribus is várja,— concur-
rere faciam Aegyptios adversus Aegyptios, et pugnabit vir 
contra fratrem suum,et vir contra amicum suum ;2) vessen te-
hát magával számot erre is. 

A válságok korában erős lelkekre, szilárd, törhetlen 
jellemekre van szükség, kik mindent képesek veszteni, ké-
szek igy távozni is. 

6. Egyháznak szolgája, mint hittanár álltunk a kis lap-
nak élén, a társadalmi s államtanok mezején, lapunk sziik 
köre miatt, tisztán csak az elvi kérdésekre szorítkozva. A 
szük kört magunk előtt ez által még szűkebbre szorítottuk. 

Sok levén a mondandó, még az irályt is ugy kellett ala-
kitani, hogy kevéssel sokat mondva, az olvasónak elmélke-
désre sok tárgyat, sok nézetet hagyjunk. Javasolgatások 
lapunkból elmaradtak, mert számukra hely nein volt. Lapun-
kat tisztán elvi lap gyanánt tartottuk, mely a testvérlapok 
között, melyeknek több hasábjai, majdnem négyszer annyi 
számai vannak, csak a főpontokat érintse, a többit a testvér-
lapokra bizván. Szükséges lett közöttök e kis lap, szüksége-
sek voltak mellette a testvérlapok is. A részletekre velők 
nem versenyezhetvén, meghaladhatja őket, hasznossá válha-
t ik közöttök, ha a kor szükségei által követelt kath. elveket 

*) Is. 19. 2. 

irányadásul, tájékozásul, biztosságul tárgyalja. Utalhat reá-
jok, hivatkozhatnak ők reája. A napi lapok az ő elveinek 
életrevalóságát egyes részletekben mutogatják : ő pedig gon-
dos, hogy a kath. elmék, az egyes részleteken fölülemelked-
ve, az elvi, a magas pontokról mindent áttekinthessenek. Ami 
nekik lehetlen, ennek lehetséges, ami ennek lehetetlen, né-
kiok lehetséges, — föltételezik, kiegészítik egymást. Ma a 
„Religio"-nak, csak mint elvi lapnak van hivatása, különben 
egyik vagy másik napilapnak kis mellékleteül fogna eltör-
pülni. Szük téren, kis erővel csak ily módon lehet nagyot, 
nélkülözhetlent létre hozni. 

Tévedtünk-e valahol, valamiben? megtartottuk-e való-
sággal, sértetlenül a tiszta, a szabatos kath. tant a napi kér-
dések elvi fejtegetéseiben, amint ohajtottuk ? ezt mások íté-
lik meg. Mi legalább nem tudunk egy elvi állítást sem a 
nagy halmazban, melyet visszavonni kellene ; visszavonni 
pedig készek vagyunk, mihelyt az egyházi tantekintély pa-
rancsolná. Az igazság nem a miénk, saját tanainkat nem 
hirdettük, hanem az egyházét ; egyedül a tévedés volna sa-
játunk. Csak az Isten és az egyház csalhatatlan, ez is csak 
az Isten által : amiben az egyház tanaitól annyi bonyolódott 
kérdések bonczolásaiban eltértünk volna, azt, nem tudva is, 
visszavonjuk, — nemcsak, most ellene mondunk. „Nec in-
fructuosum te debes putare, irja sz. Ágoston, quod ea, quae 
cernis, non explicas ita, ut cupis, quando forte, ut cupis, 
nec cernere vales."3) „Nullns hominum ita locutus est, ut ab 
omnibus, et in omnibus intel l igeretur.u i) „Multum mens 
nostra, etiam cum recte loqui conatur, extra seipsam spar-
gitur."5) 

7. Korunknak legfőbb elvi kérdése az egyház és az 
állam közötti viszony, a kettő közötti kölcsönös kötelességek 
és jogok újbóli meghatározása. Századok előtt e kérdés a 
vetélkedés tárgya volt, s igy mind a ketten, az egyház és 
az állam, egymásnak létét, jogát, befolyását, érdekeit köl-
csönösen elismerték. A vetélytárs vetélytársának jogait a 
sorompóban ép azáltal ismeri el, hogy vele mint vetélytárs 
lép fel. Ma az állam az egyház jogait tagadja, tagadva elko-
bozni törekszik azokat. Ezelőtt a törekvés csak akörül for-
gott, ki birjon több joggal, több befolyással ? ma pedig, ki 
maradjon egyedül a működés sorompóján, vagy is az élet-
ben ? I t t tehát életkérdés tétetik az egyház elé, életkérdés 
a szó egész, s a kiszámítás minden határait túlhaladó te r je -
delmében. Nem csuda, hogy aki a megváltás müvét, és e 
műnek áldásait becsüli, s nélkülözhetetleneknek tart ja, 
legyen bár katholikus vagy protestáns, az állam ellen, az 
egyház mellett fog pártot. Kiegyezhetetlennek tartják a 
kettőt, kik az államot e merényszerü vállalatában támogat-
ják , mialatt az egyház hivei azt igen is kiegyeztethetőnek, 
és az állam s egyház közötti testvéries viszonynak szüksé-
gét, törvényszerűségét, lehetőségét kiáltják. Csak az állam 
mindenhatóságáról kell lemondani, az egyház jogi állása 
azonnal biztosítva lesz. Az egyház jogossága az állammal 
szemközt, nem tekintve az egyház természetfölötti jogosit-
tatására e földön, a természeti rend körén azon alapszik, 

3) S. Aug. de catecliis. rud. c. 2. n. 4. T. 6. p. 265. ed. Ven. 1731. 
4) S .Aug . 1. 1. de Trinit. c. 2. n. 5. T. 3. p. 752. 

S. Grog. 1. 35. Mor. c. 42. n. 49. T. 1. p. 1168. 
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mert oly javakat nyújt , biztosit, miket az állam nem nyújt-
hat, nem biztosithat, az embernek mégis szükségesek. Az 
ember jogait nem törheti össze az állam, mert ép e jogok 
biztosítására van, s az ember jogairól nagy is a lárma ; tehát 
nem akadályozhatja a módot, mely által az ember az ő szük-
séges javaihoz juthat ; e mód az egyház : tehát az egyház 
az emberi jogok terén is teljesen jogosult az állammal szem-
közt. Az egyház csak oly állammal kiegyezhctetlen, mely 
minden jognak, minden igazságnak tagadása, mely a go-
nosznak, a bűnnek, a pokolnak uralkodása, mikint a mai 
forradalmi Italia. 

Szüksége van az államnak az egyházra, szüksége van 
az emberiségnek. Az egyház ellen pártot csinálni tehát any-
nyi, mint az emberiséggel harczra kelni. Azért aki az embe-
riség nemességét tiszteli, becsüli, legyen katholikus, pro-
testáns, vagy zsidó, legyen deista bölcsész, az egyháznak 
fogja pár t já t fogni. 

Jogos az egyik, jogos a másik ; tehát nem alávetés, 
hanem kölcsönös egyesség, testvéries viszony a ket tő között 
nemcsak helyes politika, hanem természeti okosság. Az Isten 
tizparancsolatja a leghelyesebb, a legbecsületesebb politi-
kának főszabálya ; a tízparancsolatot pedig az egyház őrzi, 
az egyház hirdeti, értelmezi. 

Az egyesség frigyet tételez fel. I t t a concordatumok 
szükségessége, jogossága. Ezeknek jogosságát tagadni any-
nyi, mint az egyház jogait teljesen tagadni, az egyház egész 
létét megtámadni. 

A pengetet t elszakadás, melyet a „szabad egyház a 
szabad államban" szólammal jelvényezni akarnak, nem más, 
mint lenyügözése az egyháznak az állam által. Tehát szolga 
egyház az államban, szolga nép, semmi polgár a zsarnok 
lábainál. 

De ha a vallásos lelkismeret jogai tapostatnak, nem 
állhatnak fön akkor semmi jogok, s az egyes polgár jogai 
legkevesebbé. Az emiitett szólam tehát ezzé változik : szolga 
egyház a szolga államban ; szolga állam a szolga polgárok 
fölött ; szolga caesar a szolga állam fölött. 

8. Korunk kórja, hogy nem becsüli az elveket, nem 
hisz azokban, a világban esetleges eseményeken kivül nem 
lát mást, elvesztve elméjét, csak az akarat tényeire gondol 
és számol, gyűlöli az elvnek szigorú lehozásait, kiállhatlan-
nak kiáltja annak szabályait. Az akarat ész nélkül, elv nél-
kül, szabály nélkül, kötelesség nélkül vak önkény, — ember 
ész nélkül. Eszét elveszteni, ez ma haladás. Egy állam, mely-
nek törvényhozási hatalma nem ismer felsőbb törvényt, épen 
ez ember ész nélkül, nemesség, becsület nélkül. Ezt függet-
lenségnek mondják. Valóban függetlenség, mikor az észtől, 
a lelkismerettől, a becsülettől, az emberi nemességtől sem 
függünk ; a mi függetlenségünk baromi aljasság ; a barom 
szabadon jár fel s alá. 

Az elv-nélküli gyűlöli az igazat, mely a tévelylyel al-
kuba nem ereszkedik ; sőt az elv fönlétét életveszélynek ki-
ál t ja önmagára nézve, mikint a florenczi ministcrelnök dec. 
5-én Romát szakadatlan fenyegetésnek ismerte fel az egy-
séges Italiára. Az igazság mindig életveszély a tévelyre, a 
j og mindig életveszély a jogtalanságra, mely magát föntar-
tani igyekszik. 

Az igazság, az elv dogma: halál tehát a dogmára, ha-

lál a .non possumus'-ra. Mintha minden becsületes ember-
nek sok, igen sok non possumusa nem volna. A becsületes 
minister fogja mondani : nem árulhatom el a királyt, a ha-
zát ; a becsületes biró : nem Ítélhetem el az ártatlant ; a be-
csületes kereskedő : nem csalhatok az árban ; a becsületes 
korcsmáros, mészáros : nem csalhatok a mértékben ; a be-
csületes polgár, férj, atya, flu, szolga, stb., mindenik igen 
sok non possumust fog emlegetni. Csak a becstelennek nin-
csen non possumus a ; ilyen államot akar a liberális világ, 
mely mindent tehessen erény és bün, becsület és becstelen-
ség megkülönböztetése nélkül. A becsületnek oldalán tömér-
dek, megszámlálhatlan sok non possumus áll. Féljen az ország 
oly fejedelemtől, oly ministertől, oly lapiróktól, kiknél semmi 
non possumus nincsen. 

A liberális, a kőmives, a zsidó világ tehát, mikor a pá-
pai non possumus ellen fellázadt, a becsület ellen lázadt fel, 
s gúnyolta, amit becsülni nem tudott ; gyűlölte, gúnyolta az 
embereket, a közlönyöket, melyek elvnek, változhatlan 
igazságnak hódolnak, melyek a törvényhozásban is az aka-
ratot szabályozó törvényre figyelmeztetnek. A syllabus előt-
tök gyűlöletnek tárgya, idegláz fogja el őket, lia a becsület-
nek ez okmányát elébök tartod. 

Szeretnek ők semmit, mert a semmiben kényelmesen 
lehet gazdálkodni, a tabula rasán oly nagy élvezet mindent 
irogathatni. Tutus bos etenim rura perambulat. 

Venus vaga az elmékre, az akaratra : ez a haladás, a 
műveltség netovábbja. Mindent tehetni oly nagy hatalom ; 
csak az anyagi erőnek engedni oly nagy függetlenség! Eny-
nyivel a maramarosi medve is dicsekszik. 

Vade, irta a próféta, sume tibi uxorem fornicationum, 
et fac tibi filios fornicationum, quia fornicans fornicabitur 
terra a Domino. 

9. Mint irónak főfeladatunk volt, az elvek megmenté-
sén munkálkodni, mert az elvtelenség korunknak a legve-
szedelmesebb sebje. Ott emeltük ki az elveket, hol tagadtat-
tak, hol az események által elnyomattak. Oly nagy kisértet 
az, helyesnek kiáltani, ami sikerült; mi mondanók: oly nagy 
gyengeség, jellemtelenség, gyávaság. Az együgyűek keres-
nek helyeslést, igazolást abban : ,mert ugy történt.' Ha a sike-
ren kivül nincs más, amivel a szegénységet takarjuk, akkor 
igazán igen szegények vagyunk. Kiáltsák jogosnak, helyes-
nek a sikerült lopást, rablást, mikint a spartaiak tették. 

10. Innen az ellentétek. A becsület és becstelenség, az 
ész és esztelenség, a jog és jogtalanság legnagyobb ellentét, 
mindkettő, ahol lábra kap, végletekre törekszik az életben. 
Ami közbeesik, ami ingadozik, ami alkudozik, a két ellen-
tét között összezuzatik. A mérsékelt liberálisok csak a cir-
cus bohóczai gyanánt szerepelhetnek az államcsaládban. 

A kath. iró legszigorúbb kötelessége ilyenkor a szent-
székhez ragaszkodni, a szentatya szavára hiven hallgatni, 
az evangelium tanát, a kath. credót fönnen hangoztatni ; 
ahol a non possumus, ott a becsület. 

11. Az igazságnak, az elvnek szava mindent saját ne-
vén nevez meg. A név az eszmének külső jele, kinyomata, 
s az eszmét csak igazi nevén ismerhetjük meg. 

A nevet felcserélni, s az eszmét megzavarni, megron-
tani, az igazságot elárulni ugyanaz. A hamis név, a csalszó 
meghamisítja az eszmét; a hamis eszme az igazság, a jog 
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tagadása, tévútra vezeti az elmét, a tévedő elme hamis ös-
vényre vezeti az akaratot. Innen a rendetlenség, a zavar az 
államcsaládban, hogy önmagokat ne értsék, mint a bábeli 
toronynál, s szétszakadjon a nemzetcsalád Európában. 

A hamis név által hamisított eszmék szülik a harczo-
kat . Küzdeni kell, hogy a harczot megszüntessük ; ha hami-
sított szavainkkal hamis eszméket terjesztünk, a küzdelmet, 
mely már eddig is annyi nyomort hozott a világra, végte-
lenre húzzuk, kiket jó útra kellene visszahoznunk, azokat 
mi viszszük rosz útra. A szentatya mondá 1862-ben: re-
s t i t u a n t e suis rebus vocabula; nevezzük a dolgot saját nevén, 
— scapham dico scapham, — s szünedezni fog a viszály. Mi-
kor minden a maga helyén, minden a maga jele alatt lesz, 
a harcz tüze kialvásra fog indulni. Az egyház ellenségeinek 
nem másban volt azon nagy erejök, melylyel ma dicseked-
hetnek, mint hogy sikerült nekik a nevek értelmét megha-
misítani, a nevet magát hamissá tenni, s evvel ámítani, s az 
emberiség ellenségei gyanánt fel nem ismertetni. Tiszta, vi-
lágos szótár: ez a kath. Írónak a nyelve. 

A liberális zászlót kath. Írónak kezében csapásnak te-
kintjük. Ha az ellenfél akar cselfogásokkal pusztitani a 
kath. táborban, az egy csapás ; de ha kath. iró teszi ezt, 
csalja magát, csalja ügyfeleit, csalja az egész világot, s re-
gnum intra se divisum leszünk. Szajkó, mely pávatollakkal 
ékesíti magát, hogy a liberális táborból megkoppasztottan, 
gúnykaczaj kíséretében térjen vissza ügyfeleinek könyörü-
letességeihez. Ma az igazi katholikus nem liberális ; ha libe-
rális, akkor nem katholikus ; ha pedig katholikus és mégis 
liberális, akkor vagy nem oly katholikus, mint a többiek, 
vagy nem oly liberális, mint a liberálisok. Ha sem egyik, 
sem másik, minek egyik is, másik is? Magát ámítja-e vagy a 
világot ? 

12. Oly durva az igazság, oly irgalmatlanul metsz ! 
Nem mi, hanem az igazság metszett mindig. Durus est hic 
sermo, quis potest audire ilium ? e kifogás már közel kétezer 
év előtt tétetett, s ahol, aki által tétetik, arra a meztelen 
beszéd hatott, hatása alatt feljajdult. Linum fumigans non 
extinguere, mainap igen kevés alkalomra illik, mert minde-
nütt láng van és zivatar. Kivánom, hogy ily feljajdulás min-
den kath. Írónak szavait kövesse, et aperientur consilia cor-
dium, melyek, ha ki nem ugrattatnak, mint a róka, titokban 
pusztítást tennének. 

Az elvtelenek ellen elvekkel, a határozatlanok között 
határozottsággal hódítunk. Az igazságnak akkor van hóditó 
ereje, ha határozott alakban adatik elő, szemben az ellenté-
tellel, a tévelylyel. Határozottan szólani, már első diadal, le-
hetőség a további diadalokra. Nevezzük, ami igaz, igaznak, 
ami hazugság, hazugságnak, tévedésnek, csalásnak. 

Az egyház határozott, az igazságot mez nélkül hir-
deti. A kath. iró az egyház szolgája, kövesse hát urát, kö-
vesse mesterét, kövesse csalhatlan édes anyját. A protestán-
sok ellen, mily tiszta, mily határozott canonokat hozott az 
egyház 16-ik században ! jelenleg, az állami, a társadalmi 
téren dúló haeresis ellen, mily tiszta, mily határozott sylla-
bust állított ki a szentszék ! Ha a conciliumot az Isten irgal-
massága a világnak megadja, ami a syllabusban van, azt 
határozott canonokban fogja az egyház kimondani, nem 
félve attól, hogy az ellenfél még inkább felingerül. A felin-

gerülés a betegség válsága, életet hoz, vagy halált de 
a betegnek, aki felingerült. Akkor sirjunk, ha szavainkra 
senki sem ingerül fel már, mert akkor szavainkra a fogé-
konyság már kihalt a keblekből. Ami felingerül, az még él, 
— amely orvosság hat, az jól van választva. 

Megcsonkított, eltakart igazság elárult igazság, 
elárult hivatás a kath. Íróban, elárult olvasó közönség a 
kath. iró előtt. 

Igaz, hogy arra bátorság kell ; de ha az igazságnak 
szolgálunk, bátrak is leszünk koczkáztatni bármit e földön. 
Csak a javithatlanok, csak a gyávák előtt koczkáztatunk, 
kik bosszút forralnak az igazság, az elv, a jog határozott 
hirdetése miatt. Gyűlölik az igazságot, gyűlölik a meggyő-
ződést, gyűlölik, ami nemes van az emberben. 

„Hiszem, igy irt gróf Falloux, hogy a mérséklet az 
igazság egyik kelléke, valamint az erőszakoskodás a tévely 
eszköze. De vigyázok, nehogy mérsékletem gyávasággá fa-
juljon el, s nem ismerek nagyobb gyávaságot, mint, — szem-
közt az alkudozásokkal, az alkalmazkodásokkal, — feladni 
az igazság egyik felét, hogy megmentsük a másikat. Az 
ellenfél megragadja az igazság feladott felét, s mint zsák-
mányt fogja táborába vinni, anélkül, hogy neked megkö-
szönné. Te gyengébb lettél ez által, ő pedig vakmerőbb : ez 
az egész."6) 

13. Sokszor, ellenfelek ellen küzdve, elvrokonok ellen 
is küzdünk, részint, mivel az elvrokon is téved, tévedhetünk 
mi is, — részint, mivel a vélemények ködében, a küzdelem he-
vében, a buzgalom sietségében a barátot ellenségnek, az el-
lenséget barátnak nézzük. A kath. táborban vannak ily csa-
tározási tévedések, félreismerések, mert itt is emberek, akik 
küzdenek. 

A küzdelem hevében érdemen fölül, szükségen kivül 
is sértünk : mentsen ki a jó akarat, a panaszlótól bocsánatot 
kérünk. De a buzgalom hevében a betudás eltévesztett mér-
tékén kivül, nem bánjuk azt, hogy sujtottunk. Ma sem bán-
juk azt, hogy megírtuk, amit i r tunk: bánjuk azt, mit néha 
hallgatással mellőzendőnek ítéltünk. l i a ma kezdenők az 
írói pályát, hasonló körülmények között, ugyanazt irnók 
amit irtunk. A nagy elvi kérdésekben kötelességet teljesi-
teni mindig legjobb, külső tekintetektől tanácsot fogadni 
mindig kisértet. 

14. Mi világosabb, mi határozottabb mintsem a „Quanta 
cura" körlevél és a syllabus ? Mi elvdúsabb, mint a világ e 
legnagyobb okmánya ? A bölcseimi, államjogi, vallási, társa-
dalmi kérdéseket oly egyenesen, oly döntőleg oldja meg, a 
tévelyek szálait minden csomónál ugy ketté vágja ; szóval 
mindazon kérdésekben, melyek a világon az elméket fog-
lalkodtatják, oly biztos fonalat nyújt az államférfi ke-
zébe, és pedig örökös megoldásra, minden helyen, minden 
viszonyok között, úgyhogy ama körievei és e tételsorozat a 
kath. Írónak, kell, hogy szüntelen szemei előtt legyen. Nem 
tanács ez, hanem parancsolat, mint Mózes adott a zsidóknak 
a tízparancsolatra nézve. Az állam mindenhatóságának té-
velye az is, hogy sem az államférfi, sem a törvényhozó isteni 
jogra, magasabb törvényre nem gondol, nem figyel. ÁH te-
hát az államférfi és a törvényhozó ugy mint puszta akarat 

6) Documents et opusculos, Paris , 1867. 
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ész nélkül, vagyis önkény. Esz nélkül, mert a legmagasabb 
észtől nem fogad irányt, nem szabályt. A törvényt ezelőtt 
mindig ugy határozták meg a tudományok, hogy: lex eonsti-
tutio rationis ; a mai törvényhozók ezt tettleg megezáfolják. 
mondván : lex est dispositio arbitrii. Tehát arbitrium sine 
ratione. „Quanta cura" és syllabus oly állami, oly társadalmi 
káté, hogy az államárok, de különösen a kath. iró ,vade 
mecum'-jának lehet nevezni, hogy delejtü gyanánt legyen 
elöttök az irodalmi tenger háborgásai között, nehogy elté-
vedjenek, nehogy elkapassanak, nehogy csúfosan hátrálniok 
kelljen, nem üthetvén soha helyre a roszat, a kárt, amit té-
vedésökkel okoztak. 

15. Kik tehát barátaink, kik ügyfeleink a politikában, 
a napi irodalomban ? Kik ellenségeink mindezekben ? 

Barátaink, ügyfeleink, bajtársaink azok, kik politikai, 
törvényhozói, kormányzói, irodalmi működésűkben, szivből, 
lélekből, őszintén, csonkitatlanul, utógondolat nélkül 
iránytűül, szabályul fogadják, s tettel vallják a „Quanta 
cura" pápai körlevelet és a syllabust : ellenségeink, kik az 
abba letett elveket tagadják, gúnyolják, az életben alkal-
mazni vonakodnak, azoknak horderejét, igaz értelmét mes-
terséges érteményezések által gyöngíteni, csonkítani, elta-
karni, másítani igyekeznek, okosabbak akarván lenni a pá-
pánál, a körlevelet a pápa ellen értvén, a pápa ellen értel-
mezvén. Az igazi értelmezés az igazi értelmet emeli ki, s 
megerösiti : ők értelmezik a syllabust, hogy az igazi értel-
met el takarják. Szégyellik magokat a syllabus miatt, nem 
is emiitik, reá nem hivatkoznak, szerinte nem igazodnak, — 
mintha nem is létezne, ugy tekintik, — középutakat keresnek, 
hogy a tévelyt az igazsággal, a liberalismust a catholicismus-
sal valahogy, legalább külső szinre kiegyeztessék, — hogy 
katholikusok maradjanak, mellette liberálisok is legyenek. 

Egy kérdést kell elébök tenni : elfogadod minden utó-
gondolat, minden magánértelmezés nélkül; fogod-e minden 
alkalommal nyilván vallani, védeni, az életbe átvinni, meny-
nyire tőled függ, az állami, társadalmi nagy elveket, melyek 
a syllabusban vannak ? A liberalismusnak van syllabusa, 
van az egyháznak is ; a liberalismus syllabusa az emberi jo-
gok kötelességek nélkül, a franczia forradalomból, az úgyne-
vezett 89-iki elvek: a kath. egyháznak syllabusa Pius taní-
tása. A liberális lap nem pirul el az ő syllabusa miatt, sőt 
dicsekszik vele : kész vagy-e te elfogadni, sőt dicsekedni a 
kath. syllabussal, ugy mint a liberálisok teszik a magok syl-
labusával ? Ha liberális ruhát öltesz, a két syllabusból egyik-
nek tartalmát, másiknak ruháját viseled, kétkulacsos vagy, 
ké t szint játszol, két konyhára jársz, mind a kettőnek áru-
lója vagy. Hol is gyülöltetik a syllabus inkább, mint a libe-
rálisoknál ? Lehet, hogy a kath. syllabust zsebedben hordod, 
a liberális syllabust pedig hátadon köpeny gyanánt ; de lát-
tál-e oly liberalist, ki a liberális syllabust zsebében, a kath. 
syllabust köpeny gyanánt hordaná ? Nem láttál, de te magad 
vagy az, a kath. szin rajtad csak külső, hogy mind a két 
konyhára járhass ; te kereskedel, te üzér vagy, nem iró 
nem az egyház szolgája, a te léted, a te szóihatásod legna-
gyobb csapás, legnagyobb botrány a katholikusok között. 
Mondták többször, mondták többen, hogy az egyház a 
„Quanta cura" körlevélben és a syllabusban a mai társa-

dalmat elitéli, útjában akadályozza. Elitéli, nem a társadal-
mat, hanem ennek tévedéseit, veszedelmes irányát; fön-
tar t ja útjában, s ezt kötelességből, tehát jogosan teszi, mert 
a társadalom vezetőinek nincs joguk a társadalmat, s a tár-
sadalomnak nincs joga önmagát megölni. Amit a syllabussal 
ellentétben állit a liberális világ, az öngyilkolásra vezet. 

Amit a pápa hirdetett, az egyetemes, az kath. igaz-
ság, azt, bármily vallású, bármily nomzetü legyen, vallhatja. 
A franczia császári kormány eleget torzsalkodott a syllabus 
ellen, letiltotta felolvasását, de a liberális, kőmives syllabust, 
Renan könyvét, Siècle lapot olvasni engedte ; mégis dec. 
4-én Moustier, dec. 5-én Rouher, az egész franczia senatus, 
az egész törvényhozó-testület tapsai között, védelmezte a 
syllabust. A syllabus a rend, a jog, a szabadság elveit hir-
deti ; ebben egyet érezhet, egyet vallhat velünk bármily 
vallású, mert neki is, kell, hogy érdekében legyen, a csala-
dot, az iskolát, a társadalmat, az államot, a jogot megmen-
teni. A legnagyobb politikai kérdéseknek gyökere ugy is 
mindig hittani,— mondá Proudhon. Megyünk, haladunk a fej-
lődésben, közel vagyunk azon ponthoz, s a bölcsek már lát-
ják is e pontot, amelyen csak Isten és ördög, egek és pokol, 
kath. egyház és hitetlenség, rend és forradalom, tekintély 
és fejetlenség között keilend választást tenni. Mivé lesznek 
akkor a kath. liberálisok ? Amivé a virgo fatua lett, oleum 
non habens in lampadibus. 

Ha nem vallod mindezt, nem vagy a kath. irónak ba-
rátja, közte s közted ellentét van. Nem akarsz ellentétben 
lenni a világgal, mint mondod, ellentétbe jösz az egyházzal, 
a te szolgálatod, melylyel dicsekszel, szineskedés, véghetet-
len kár. Legyen ellentét a kath. iró és a közt, mit világnak 
neveznek, hagyj ismertessék fel az ellentét, — a tclJGKOZclSj cl 

szellemi egészség annál közelebb áll. Hog a liberálisok val-
lásos szint lopdosnak, melylyel arczukat befenjék, s kiabá 
ják, hogy tördelve, torzítva, nyújtva, csavarva a kath. tant a 
liberalismusban az egyházat védik, épen mint más országi 
liberálisok, mikor kiabálják, hogy megfosztva, kirabolva a 
pápát, a pápaságot dicsőbbé, tiszteltebbé teszik ; mikor a pol-
gári házasságot, vagy inkább az államilag patentirozott 
ágyasságot behozzák,a szentséget magasztalják, stb. értjük. Azt 
olvastuk, hogy a szajkó pávatollakat kölcsönzött; de hogy a 
páva szajkótollat kölcsönzött volna, azt a mesékben nem 
olvastuk, hanem a liberális kath. irón valóságban kell szem-
lélnünk. Hogy az ördög transfigurai se in filium lucis, azt a 
szentírás mondja ; de hogy filius lucis transfiguret se in fili-
um tcnebrarum, azt csak most lát juk, mikor liberális kath. 
iró lép ki a piaczra. Mikor a ház ég, a veszély megvan, hogy 
minden oda ég ; jön a mentők egy neme, kik magok számára 
mentik az égés veszélyének kitett házi szereidet, zsebrerakván 
azokat. Ezek a liberális kath. irók, kik magok rontják az 
egyház tanát, nehogy az egyház ellenségei megrontsák az t ; 
mily csuda tehát, ha az egyház ellenségei őket megéljenezik? 
Aki közökre az egyház bensejében oly hiven dolgozik, azt 
ők mindig megéljenezik, nem azért, mert velők van, hanem 
mert feléjök tart, s amit az egyház ellenségei nem tehettek, 
hogy bent az egyház fiai között szakadást, dúlást tegyenek, a 
kath. liberális megteszi. Febronius többet ártott, mint az il-
luminatusok egész serege, mert ő ezeknek aj tót nyitott az 
egyházba. Akkor sobz halálra az ellenség, mikor kardját 
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kebledbe döfi; mig körülötted, testeden kivül hadonáz, meg 
nem sebesitett : igy az egyházon kivül álló tévely sem árt az 
egyháznak, de árt, ha fiai ügyes módon behozzák az egyházba. 

16. Két táborra oszlik az irói sereg a világ nagy kér-
déseire nézve : katholikus és liberális táborra. A katholikus-
ellenes irók ez elosztást elfogadják, sajátjuknak vallják. A 
kath. irók némelyike (a szám napról napra kevesbedik,) el-
veti ezen elosztást, kath. jellege mellett liberális akar ma-
radni, magát liberalis-katholikusnak nevezvén. Gyúrja, töri, 
reszeli, hajlítja, szóval kínozza a dogmákat, hogy katholikus 
is, liberális is maradhasson. Nagy fa a catholicismus, vékony 
ágak is vannak rajta, húllni kész levelek is függenek róla. A 
szél ingatja a vékony ágakat, a leveleket messzire hordja, 
néha visszahozza, mig ugy tova ragadja, hogy az árokban 
elrothadjanak. A törzs erös, nem inog, nem hajlik, helyéből 
nem mozdul. 

Félnek ezek, hogy a világ, az ő liberális szerelmében, 
megszűnik katholikus lenni. Mintha az Istent ledobná trón-
járól az öt tagadók nagy serege ; mintha a hitetleneket ugy 
hoznám valaha vissza, ha tele torokkal kiáltom előttök: 
,jöjjenek hozzám, hisz én sem hiszek sokat, s amit hiszek, 
azt is ugy csűröm, ugy csavarom, amint akarom ; vallják be 
tehát, hogy hisznek, a csürésre, csavarásra teljes szabadsá-
guk lesz'. 

Igaz, nem nagy különbség lesz a kettő között, söt 
együtt vannak, mert a tanitói tekintélyt egyik is ugy elve-
tette mint a másik, legfölebb, hogy a liberális kath. iró az 
egyház tanitói tekintélyét még otiosus elméletben föntartja, 
melynek a gyakorlatban semmi, vagy igen csekély kiha-
tása van. 

Megijednek ugyanis, hogy a kath. ügy oly hidegséggel 
találkozik a világon ; rokonszenvet keresnek számára. ,Ami 
nem népszerű, az ne lépjen fel/ Fellépnek tehát ök, catholi-
cismusokat táskájukba dugva. 

Mit nyertek ? Amennyit a catholicismusból eljátszottak, 
annyira népszerűek lettek, amennyire még katholikusok, 
annyira még mindig népszerűtlenek. Nem az az oka a hitet-
leségnek, mert sokat kell hinni, hanem mert kell hinni : ezeket 
csak ugy nyerheted meg, ha teljes hitetlenséggel vegyülsz kö-
zéjek. Kevés hited nem tesz még katholikussá, korlátolt libera-
liskodásod nem visz még közéjök. Te feléjek tartasz, de köztök 
még nem vagy. Ki nyert tehát a te liberaliskodásod által, te-e, 
vagy ők? Ok nyertek,nem te,mert te közeledtél feléjök,nem ők 
te feléd, üdvözöltek benned valamit, s ez : hogy feléjök in-
dultál, — a többit elvetették benned. Gondoltad, hogy, mint az 
alföldi csikós, nyakukba dobod a hurokra kötött ostort, ha 
feléjök közeledel; az igazság nem szokott hurok gyanánt 
maradni az elméken, hanem az elmét áthatni, magáévá tenni. 

17. Haragusznak, s minden liberálisok között a kath. 
liberálisok haragusznak a kath. iróra, inert egyenesen beszél. 
Nem túlzottan, hanem egyenesen, a kath. tan szerint. Ez tök 
ingerlésnek, túlzásnak, izgatásnak nevezik,s mondják: ime 
ezen ügyetlenség a tojást mind összetöri. Haragudjanak ezek 
IX. Piusra, mert a kath. iró csak utánmondja, amit Pius 
mondott. 

Nem hiányzott a kath. liberális irók közöl olyan 
sem, ki IX. Piust sokszor csökönösnek, vigyázatlannak 
mondta. Pius ellen okosabbnak lenni, nagy merészség, az 

egyházat az egyház ellen megmenteni akarni, csak a kath. 
liberálisnak juthat eszébe. Korszerüségök bölcsesége a sylla-
bust nem ugy érteni, amint hangzik, de ugy, amint nekik 
jónak látszik, — érteni az idők követelései iránti gyengédség-
ből, az uralkodó vélemények iránti tekintetből. 

Liberalismus utján, a liberalismus következtében ide-
genedett el a világ a kath. egyháztól : különös, hogy a li-
berális kath. irók épen ez uton aka r j ák visszahozni a világot 
az egyházhoz. Mások már elidegenedtek az egyháztól, visz-
szatérnek, ha mi is elidegenedünk. Életre jön társod, ha te is 
megölöd magadat. Ez a kath. liberális iró. Seminastis múl-
túm, et intulistis parum ; comedistis et non estis satiati; ope-
ruistis vos, et non estis calefacti; et qui mercedes congrega-
vit, misit eas in saccum pertusum. — Respexistis ad ampli-
us, et ecce factum est minus ; intulistis in domum, et exsuf-
flavi illud, dicit Dominus.7) 

18. Időszerű ! népszerű ! ! értsük meg a kort ! ! ! 
Ér t jük mi is, mert néztünk, vizsgáltunk mi is. 
Tulajdonképen senki sem él korának, hanem a jövő 

nek. Korában, a múltról áthagyományozott javakból él kiki, 
i amit gyűjt, a jövő fogja élvezni. Csak a tékozló él a jelen-
nek, vagy is korának. 
'* Mit értünk kennink alatt ? 

Korunk alatt ért jük azon elveket, nézeteket, hiedelme-
ket, melyeket a most élő emberek vallanak; azon igazságokat, 
vagy tévelyeket, melyekhez szegődnek ; azon eseményeket, 
melyek reájok nehezednek; azon intézményeket, melyek őket 
kormányozzák; azon vágyakat, melyek kebleiket dagasztják; 
— ért jük az élő nemzedéket, amint egymáshoz csoportosul, 
egymást közt feloszlik, egymással örül, szenved, küzd. 

Ennyi ellenmondásnak, ennyi ellentétes iránynak, ki 
fog élni ? ki lesz korának embere ? ki lesz népszerű ? 
E szólam tehát nem jelszó, nem szabály, nem irány, hanem 
jargon, vagyis kotyvalék, zagyvalék. 

19. Türelem ! ez a kor embere. Akik ezt leghangosab-
ban kiált ják, mindenkor és mindenütt legtürelmetlenebbek. 
A liberálisok türelemről prédikálnak ; láttál-e valaha, vala-
hol türelmes liberalist a kath., vagy mint ő mondja, az ultra-
montán iró iránt? ,Siècle' türelmes az istentelen solidaris 

rr 

'iránt, de nem türi, hogy szerzetes csak létezzék is. O Voltai-
renek szobrot emel, de morog, gúnyolódik, hogy Lyon városa 
dec. 8-án Szűz Mária tiszteletére kivilágított, processiót járt , 
melyben a városi tanács tagjai, s Montauban-Palikao tábor-
nok égő gyertyával kézben részt vett. Szabadság az istente-
lenségnek, üldözés az istenességnek, — járjon az istentelen 
felemelt fővel az utczán, de a jámbor búvjon el a templom 
négy falai közé : ez a liberális szabadság. Bécsben szaDad a 
concordatum ellen izgatni, kérvényezni, még a tartományi 
városok polgármesterei, községtanácsai is megindulnak elle-
ne, kérvényeznek, mert a kérvényezés talán arra is tehet 
méltóvá, hogy rendjelre terjesztessél elő a királyhoz ; de a 
concordatum mellett, a vallásos oktatás mellett, az egyház 
jogai mellett buzgólkodni, merény, mely ellen zsandárt ren-
delnek, melyet törvény elé idéznek. Izgatásnak nevezik az 
egyház melletti buzgalmat; de az igazság terén mozog-e min-
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denütt az egyház elleni törekvés? Ez a liberális viselet. Az 
igaz jellem ezekkel nem fog tartani. Türelem valóban, mert 
akik a tegnapi igazságot ma hazugságnak kiáltják, azok a 
mai hazugságot holnap igazságnak képesek kiáltani. 

Liberális ! ez korszerű. Nem vagyok, nem lehetek, mert 
aki magát liberálisnak nevezi, legkevesebbé az. Az igazságot 
lenyomni, s tévelyt felemelni, — ez méltatlanság,'nem pedig li-
beralitas. Az igazság királyné, a tévely lázadás a király el-
len. Szándékos tévedés bün, öntudatlan tévedés bárgyúság ; 
válaszsz. Aki semmit sem hiszen, még megértem, hogyan le-
het liberális ; de kath. iró hogyan lehet liberális, aki tudja mi 
az igazság ? ezt nem értem, mert hogy értsem, gyűlöleteseket 
kell feltételeznem, amit nem akarok. A kath. lélek [és a libe-
ralismus között áthághatlan örvény van, aki áthágni megkí-
sértette, az örvénybe beleesett. 

20. Korom fia vagyok, mikor koromnak sebeit felisme-
rem, reájok orvosságot keresek, mikor határozott tagadásra 
határozott állítással felelek, mikor korom ámított ámitói el-
len, mint a pápa zuavja a veresingesek ellen, harczolok. Aki 
korának tévedéseit maga osztja, sebeit maga is hordja, az 
nem korának embere, hanem korának betege/kitől, a dögle-
letes légnek terjesztésén kivül, nem lehet mást várni. 

Tiszta, nyilt mezőn állani, korának tévedése,it^utba iga-
zítani: ez a kor legszükségesebb, legkorszerűbb embere. 
Semmi felezés, semmi alku, semmi megkülönböztetés; est, est, 
non, non, — és a katholikus tudja hol van est, hol van non. 

„Ugyvan, de mégis," nem kath. jellem. Elméletben 
katholikus, gyakorlatban alku, nem kath. lélek. A templom-
ban katholikus, az országházban, a megye teremében, a la-
pokban más, — nem őszinteség. Ha szabad a politikusnak 
ellenkezőt tenni ahhoz, mit a templomban tett ; a bölcsész 
is mondhatná : mást beszélek mint katholikus, mást mint 
bölcsész ; a szabó, a csizmadia is mondhatná : a templomban 

ztj íl műhelyben ezt vallom ; épen mint Guéroult, „Opinion 
nationale" szerkesztője dec. 10-én a törvényhozó testület-
ben mondá : „én is katholikus vagyok. Hiszen mindenki csak 
felesége és gyermekei miatt (vagy is előtt) katholikus." 

Ilyen a kath. liberális iró. Ha ámitás, ha szineskedés 
korszerűség, — ha felezés, alkudozás az igazan, a jogon idő-
szerű, — ha önmeghasonlás, önellenmondás, szétszakadás a 
kornak követelése: akkor a liberális kath. iró valóban korá-
nak embere, — de nem korának orvosa. Nem ilyenre van 
szüksége korunknak. Mentitur iniquitas sibi ; gondolja, hogy 
sokat meggyógyitott, mikor maga is beteg lett ; gondolja, 
hogy sokakat visszahozott, mikor maga is elszakadt, maga 
is a tévedőkhez csatlakozott. „Feleségünk s gyermekeink 
miatt katholikusok vagyunk ;" tehát a szelid, de vallásos, —kö-
telességeiben hü feleség, — az erőtelen, de a jónál maradt 
gyermek is hódithat, mert Jézussal nem szakit ; lióditana-e, ha 
az apához alkalmazkodnék?!] 

Szakit Jézussal, mint igazsággal : ecce haeresis ! Sza-
kit Jézussal, mint szenttel : ecce corruptio! Szakit Jézussal, 
mint tekintélylyel; ecce anarchia. — Kezdetben, gyökérben, 
elrejtve ugyan mind, — de megvan benne mégis mind. 

21. A liberalismus vitte a magyar lapokat, hogy az 
olasz fosztogatások müveit dicsérjék : a liberalismus vezeti a 
lapokat, hogy mindazt dicsérjék, ami a kath. egyház ellen 
tétetik. A liberális lapok dicsérték Miksát Mexicoban mert a 

szentszékkel szakitott ; dicsérik II. Józsefet, mert Austriá-
nak alapjait aláásta ; dicsérik, ahol kath. egyházellenes sza-
vat, tényt vesznek észre. Mindezt ők saját elvök győzelmé-
nek tekintik ; hogyan ne örülnének, ha egy liberális kath. 
iró lép fel ? Örülnek, nem annak, hogy ez iró katholikus, ha-
nem hogy liberális. Igy üdvözölték a magyar lapok az olasz 
forradalmárokat is. 

Ezt mi nemzetünk ellen elkövetett bűnnek tart juk. 
Az olasz forradalom a szentszék történeti, százados, és 

békekötéseken nyugvó jogait taposta, államainak egy részét 
erőszakkal elvette. Aki ezt Olaszországban üdvözli, ha egy 
más erőszakoskodó ugyanezt a mi hazánk jogaival, s terüle-
tével fogja megkísérteni, hogyan fogják ezt kárhoztathatni? 
A jog oly solidaris, hogy egy helyütt megvettetve, nem segít 
az rajtad más helyütt. Az olasz forradalom győzelme a tör-
téneti jogok bukása Európában : ha e jogok megbuknak, ho-
gyan fog állni a magyar jog ? Vagy talán azon nézetből in-
dulunk, hogy más házában szabad lopni, de a miénkben nem 
szabad ? Ha ily nézetből indulunk, akkor a tolvajjal együtt 
járunk. 

Az olasz forradalom egységesítést akar nyelvi rokonság 
jogán. Nem| találkozik-e senki szomszédunkban, aki nyelvi 
rokonságnál fogva ugyanazt nálunk megkísértheti? Aki a 
fa j rokonság miatt üdvözli a tömörödési Italiában, nem kár-
hoztathatja majd ugyanezt Magyarországban. A nyelvi ro-
konságok tömörödése Magyarország szétdarabolása. 

Az öreg blasphemus csoportjait is dicsőitették. Talál-
kozott már, aki ily önkénytes csapatokat hazánkra küldött, 
lehet még porosz vagy muszka veresinges is. Mi jogon fog 
lehetni majd ezt jogtalannak nyilatkoztatni, ha az olasz 
Victort, az olasz blasphemust magasztaljuk ? A porosz, vagy 
a muszka veresinges az olasz veresingeseknek kiáltványait 
fogja szórni ; hogy fogjuk kárhoztathatni e kiáltványokat 
második kiadásban, mikor összecsókolgattuk azokat az első 
kiadásban ? E porosz, e muszka veresingesnek csak Falk, 
Csernátony és a többi magyar liberális irók czikkeit kell 
újra kinyomatni, s kész lesz betörésök igazolása; a magyar 
liberálisok szavai torkukra fognak forrni. Ily veresingeseket 
csak a kath. iró kárhoztathat következetesen. A személyek 
és a hely változik, a tény ugyanaz. Akik az olasz blasphe-
must üdvözölték, a muszkának ajtót nyitottak hazánkba. 
Tartsák jónak liberális elveiket, de ne vessék el nemzeti 
kötelességeiket. Ha Italiában az erőszakot üdvözlik a gyenge 
ellen, magok ellen hivják fel a nagyobb erőt, s ennek erő-
szakoskodásait előre igazolják. 

Az olasz forradalom iránti rokonszenv bün a haza el-
len, nemzetellenes viselet. Ha körülöttünk sehol sem állhat 
meg a positiv, történelmi jog, a mi hazai jogunk sem fog 
megállni sokáig; mikor a jogdulókat, kik százados, ezeréves 
trónokat törekednek feldönteni, magasztaljuk, a lappangó 
nagyravágyókat hazánkra hivjuk. Amely nemzetnél kihalt 
a jog iránt a tisztelet, azon nemzetnél az életerő hanyatlik. 
Ezeket kövesse a kath. liberális i ió? 

22. Szereti a kath. liberális iró az alkotmányosságot is 
emlegetni. Elvtársaitól e kapzsiságot is eltanulta : egyedá-
ruskodni a hazával, az emberiséggel mindenütt a liberálisok 
szokása. Elkobozzák tőlünk a hazafiságot, az alkotmányos-
ságot, kizárnak e javakból csupa testvériségből, s ahoz pa-
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nászt emelnek, ha figyelmeztetjük őket, ne veszitsék el azt, 
mit a katholikus név tartalmaz. 

Vannak javak, vannak jogok, melyek minden alkot-
mányosság fölött állanak,melyeket tehát minden áron védeni 
kell, az alkotmány szerint, ha ez megengedi,— az alkotmány 
ellen is, ha ez azon javaknak, azon jogoknak helyt nem adna. 
Az alkotmány modus vivendi; vannak jogok, vannak javak, 
melyeket csak az emberi méltóság feladásával, csak az is-
teni küldetés kitagadásával lehet elhanyagolni. Az alkot-
mány nem követelheti, hogy minden legszentebb érdek és 
jog neki feláldoztassék ; de az ember követelheti, hogy az 
alkotmány az ö legszentebb jogait, javait is védelmezze. Nem 
e jogok, nem e javak vannak az alkotmányért, hanem az al-
kotmányok vannak e jogok, e javak védelmére. 

Mit tesz e jogokat az alkotmány ellen is védelmezni ? 
Forradalmat csinálni ? Absit. Girardin nyilatkozata is bi-
zonyitja,hogy a forradalom csak a liberálisok mestersége,mert 
forradalomra vezettek, forradalomból születtek, a forradal-
makat, mint kedves rokonaikat, mindenütt üdvözlik. Köve-
telni, hogy ama szent jogok az alkotmány védve alá felvé-
tessenek, ha abból kihagyattak, — akadályozni, hogy az al-
kotmány azon sz. jogok ellen ne fordittassék,— őrködni,hogy 
az alkotmányból ki ne zárattassanak : ez tesz az alkotmány 
ellen is védeni a legszentebb jogokat, javakat. Ha az alkot-
mány módot ad, hogy jogaimat védhessem, védem e jogokat 
az alkotmány szerint ; h a n e m ad módot, követelem, hogy 
erre módot adjon. Csak a credo czikkelyein, csak az Isten 
és a lelkismeret törvényem nem lehet változtatni ; az alkot-
mányok nem credók, nem isteni parancsok, nem változtat-
hatlanok. 

Aki követeli, hogy legszentebb jogainak, javainak, 
igazainak, érdekeinek védelme a hazai alkotmányba felvé-
tessék, sem a haza, sem az alkotmány ellen nem vét. Ezt tet-
tük mi, kath. irói kötelességünk szerint. 

23. A mai kormányrendszerekben mindenütt az a szel-
lem, az az irány, hogy a kath. egyháztól minden köz és saját 
jogokat megvonjanak. Ezt nevezik ők elválásnak az egyház 
és az állam között. De mig az egyháztól minden jogot meg-
tagadnak, az egyházra, az egyházban minden jogot megtar-
tanak. Az elválás az egyházra nem szabadság,hanem szolgai 
függés, aljas, nemtelenitő rabság. Függött ezelőtt is az egy-
ház igen sokban az állami hatalomtól ; de e függés csak az 
egyházi jogoknak elismerése volt az állam fejénél ; függött 
tehát az egyház önmagától, de nem az államtól. Csak az egy-
ház szentséges feje által adományozott jognál fogva tett a fe-
jedelem, amit az egyházban tett; ezekre nézve tehát a pápát 
helyettesitette. Aki csak önmagától függ, az szabad, az füg-
getlen. Befolyt tehát az államhatalom az egyházra, de egy-
házi jogon; ma mint állam, politikai jogon akar befolyni. Ez 
első lépés, ez előkészület a schismára, mihelyt elfogadtatnék, 
mihelyt türetnék az egyházban. Befolyt ezelőtt, de az egy-
házat egyedül igaz üdvintézetnek vallotta, önállónak ismerte, 
melyre csak egyházi jogon, csak az egyháztól nyitott uton 
lehet befolyni ; most az állam az egyházat a zsinagógával 
egy értékűnek nyilatkoztatja, s politikai jogon akar reá 
befolyást gyakorolni ; tagadja tehát az egyház istenségét, 
szabadságát, önállását, függetlenségét. Nem irunk dicsérete-
ket az előbbi kormányok sírja fölött ; de létük az egyház 

nyilt bevallása volt, mig a mai liberális alkotmányok léte az 
egyház tagadása. Melyik kath. iró fog az egyház ily kárán 
alkotmányosságot keresni ? melyik lesz képes kath. irótár-
sát alkotmányos-ellenesnek denunciálni, mert az ellentétet 
az egyház és az alkotmányok között felismeri, kimondja,s hogy 
az ellentét megszűnjék, óhaj t ja? Függés volt azelőtt is,csak-
hogy becsületes függés ; függés lenne ezután is, csakhogy 
becstelen függés. Itt tehát követelni kell, hogy a kath. lélek 
önállósága, függetlensége, ugy mint ezt a kath. credó tanitja, 
az alkotmányba felvétessék, hogy az eshető egyes túlkapá-
sok ellen lehessen e nagy javakat védeni. 

A keresztséget kitagadják, mikor az állami ügyekben 
erre tekintettel nincsenek ; a papirendet kitagadják, mikor 
a papban csak polgárt, az egyházban csak magánegyletet, a 
templomban csak községházat, a temetőben csak egy vágó-
széket, vagy szemétgödröt látnak ; a házassági szentséget 
kitagadják, mikor a polgári házasságot behozzák. Mit tagad-
hatnak még az egyházon ? A tanítói tisztet, mikor az isko-
lát tőle elkobozzák. Ezen uton, ez irányban az állam az egy-
ház minden társadalmi befolyásait megakadályozza, atnit 
csak megakadályozhat. S ezen alkotmányok ellen semmi ki-
fogása sem lesz a kath. Írónak ? Mintának, boldogítónak, 
legjobbnak fogja ezeket hirdetni, melyekből semmi kivetni, 
melyekbe semmi behozni való nincsen ? Nihil profuisset 
nasci nisi et renasci profuisset : az állam tagadja, mondván : 
prodest nasci, nil prodest renasci. A keresztség az egek aj- i 
tajának kapuja, az égi hazának jogaira képesítés ; hogy a 
földi hazára is ez képesítsen, többé nem szükséges. Az ily al-
kotmány többet már nem árthat,hacsak még az egyesek lelkis-
mereteinek hadat nem izen : és ily államhatalom, mely az 
egyháznak nyilt tagadása, folyjon be az egyház ügyeire ? 
s e befolyás semmi ellenbiztositékok által se korlátoltassék ? 
It t is követ fog emelni a kath. iró kath. irótársa ellen, aki 
korának embere akarván lenni, korunk e veszélyeit látja, 
szem elé állitja, — s tiszteletét az alkotmány iránt abban 
bizonyitja, mert inti, ne fertőztessék be az alkotmányt igaz-
ságtalanságokkal, jogtalanságokkal, méltánytalanságokkal ? 
Az szereti-e az alkotmányt, aki minden sebet ra j ta hagy, 
vagy aki annak sebeit gyógyitandóknak kiáltja,s mivel e se-
bek az ö szivének okoznak fájdalmat, követeli is, hogy e se-
bek gyógyíttassanak ? S nem az alkotmány sebe az, amiben 
sebzi az egyházat ? — Mai nap ép arra van szükség, hogy 
a kath. irói tábor egymás közt harczoljon! s épen azért tá-
madtassék meg — az egyik, mert a kath. elv szigorától el-
térni nem tartja időszerűnek, s épen azért nem tar t ja , mert 
e szigortól igen sokan elpártolnak. Mi gondoljuk, hogy épen 
akkor kell a törvényt „ne lopj" egész szigorúságában hir-
detni, mikor legtöbb lopás van a vidéken. 

Szeresse kiki az alkotmányt, de szeresse hallani és kö-
vetni kath. lelkismeretének parancsait is. 

24. Két utat találtak fel e sebek orvoslására : hízelkedni 
az alkotmányos kormánynak, vagy pedig biztos és tiszta 
meggyőződéssel éberen őrt állani mellette. Ott védelmeznek, 
mindent, bizalomra serkentenek, mindent jóra értelmeznek, 
s amit már semmiképen sem lehet jóra értelmezni, arról 
hallgatnak, amiről végre hallgatni nem lehet, néhány szóval 
raj ta csak átsurrannak. Aki pedig őrt áll, lehet, hogy néha 
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kelleténél szigoruabb, de ami rosz nincs meg, mindig jó a 
figyelmeztetés, hogy ne legyen meg. 

Ha a kormányelvek nem volnának oly nyilt ellentét-
ben a kath. tannal, sokat, végtelent lehetne bizni a kormá-
nyokba ; de mikor ez ellentét megvan, nem a bizalom, hanem 
a félelem, a bizalmatlanság lesz indokolva a kath. irónál a 
kormányok iránt. 

A helyeslés oly kényelmes, a zaklatás, intés, feddés 
igen kényelmetlen ; de mai időben majdnem egyedüli mód 
és eszköz a kath. egyház védelmére. Ha a katholikus lelkisme-
ret az olasz forradalmi rablók ellen az egész világon fel nem 
indul annyira, IX. Pius már nem volna Romában ; ha a fran-
czia katholikusok nem zaklatják Napoléon császárt, ö feladja 
Romát; ha Thiers az ő metsző összeállításaival s éles lehú-
zásaival nem zaklatja a császári kormányt, Rouher nem 
mondja ki : „Italia soha sem fogja birni Romát." A zaklatás, 
az őrködés több eredményeket mutat fel, mintsem a bizalmi 
hitegetés. 

Hogy győztek a liberálisok, a zsidók ? Talán ugy, mert 
a kormányok tetteit helyeselték, irántok bizalmat tápláltak ? 
Közel van, mennyire nyugtalankodtak a pesti zsidók, hogy 
az emancipatio nem adatik be az országházba ? Győztek a 
zsidók, győztek a liberálisok, talán ugy, mert a volt alkot-
mány minden ezikkelyeit bevégzett.nck, változhatatlannak ki-
áltozták ? Épen az ellenkezőt tették ; lármáztak, nyugtalan-
kodtak, követeltek, j ava ik , érdekeik felvételét az alkot-
mányba sürgették, s megnyerték. Es a kath. iró fog alkot-
mányelleni bűnt kiáltani, ha más kath. iró azt teszi, azt te-
endőnek hirdeti, amit a zsidók tettek ? Liberalitást fog ebben 
gyakorolni ? A liberálisok az alkotmánynak megdöntői, de 
soha támaszai : akar ják, hogy mindenki előtt az alkotmány 
bálvány legyen, az ö kezökben ostor. A liberálisok az alkot-
mányokkal ugy bánnak, mint a gyermek a mézeskalácscsal; 
mikor tehát az alkotmány sérthetlenségét, módositliatlanságát 
kiabál ják ellened, nem azt mondják, hogy ezen alkotmányt 
módositani nem szabad, hanem, hogy neked nem szabad, — 
nem azt mondják, hogy azon alkotmány változhatlan, hanem 
hogy a kath. egyház elleni gyűlöletes intézkedéseiben nem 
változható, legfeljebb, hogy még gyűlöletesebb pontokat 
kapjon. 

Hirdesse, kinek tetszik, a mai alkotmányok dicséreteit, 
tagadja, hogy veszélyt rejtenének a kath. jogokra és legszen-
tebb érdekekre ; csakhogy 80 év előtt, 30 év előtt, 4 év előtt 
nem azok tettek helyesen, kik semmi veszélyről sem akarván 
tudni, mindig hitegettek, bizalommal javasolták a veszélyt 
megkérlelni. Mit akadályoztattak meg ezek ? Semmit sem. 
Mivé lett a bizalomféle hitegetés ? Le t t ámitás önmagára és 
másokra : akik veszélyt kiáltottak, akik nyugtalankodtak, 
meg nem akadályoztatták ugyan a veszélyt, de megmentet-
ték a lelkismeretet, — akadályozták, hogy a vész tovább 
ne törjön, vagy legalább, hogy éberen, készülten, virrasztva 
találjon minket, mikor a vész betör. S ne legyen egy kath. 
lap, ne találkozzék egy kath. iró, aki a világ előtt önállólag, 
függetlenül, szabadon, áldozattal szót emeljen, s megnevezze 
a dolgokat saját nevén ? A magyar kath . irodalom szomorú 
képet mutatna ez esetben. S melyik lap van leginkább hi-
vatva ilyenekre közöttünk, ha nem a „Religio ?" Melyik lap 
fog a legnagyobb veszélylyel szembeszállani, a testvérekhez 

őszinte szót intézni, mindent a maga nevén megnevezni? 
Ha e lap is az időszerűségtől fog tanácsot fogadni, s nem a 
lelkismerettől, nem a kötelességtől, — ha magvában nem 
ismeri fel a roszat, s nem jelenti be, — ha a rosz elvet az 
első lépésben fel nem fedezi, lesz-e akkor a testvéreknek 
lapjok, melynek őrködésére bizton lehessen számolni ? mely-
nek hallgatásában a veszély nemlétére lehessen következ-
tetni ? melynek szava ösvényt készitsen elő a püspökök szó-
zatának, és sokban e tekintély felszólalását, — maga végez-
vén, maga czáfolván sok hamis elveket, nézeteket, — meg-
előzze, szükségességtől felmentse ? Mennyire könnyítheti e 
lap a püspöki kormányzást, ha hivatásához hü, mennyire 
neheziti, ha a liberálisok útjaira tér, segitvén előmozdítani 
az eszmék zavarát? Tévedhet az elmében e lapnak szerkesz-
tője is, de a hűségben, a catholicitásban nem szabad téved-
nie: ebben irodalmi tekintély gyanánt kell állnia. 

25. Mikor a kormányférfi rosz kormányelv mellett 
jót akar tenni, nagy erőre van szüksége, mert ily jót csak 
következetlenséggel tehetne. Az ellenmondás, a hamis állás, 
a következetlenség már magában gyengeség. Rendkívüli 
erővel az államár, hogy a kormányelv valamely következé-
sét megakadályozza, nem szokott birni, mert a roszra az ál-
lás maga, melyen áll, viszi őt, társai, hogy bátran, egyenesen 
haladjon, unszolják : mit tehet ilyenkor az egyes minister 
az ő személyes jó szándékával ? Álljon azonban a minister-
rel szemközt az éber kath. sereg, a nyugtalan, a kiáltozó 
katholikusok lelkismerete, a minister jó szándéka az alkot-
mány elve és unszoló pártfelei ellen is erős lesz, mondhat-
ván : nem látjátok, hogy a kormányelvet következetességgel 
alkalmazva, a hazát duljuk fel, háborgó tengerré teszszük ? 
De hallgasson minden lélek, csititson sek iró, a pártfelek 
ellen a minister jó szándéka erőtelen lesz a jót megtenni, 
szellemi kárunkat megakadályoztatni. Mainap, e kormány-
rendszerek mellett, kath. kormánylap torzalak, mint a meg-
halt ,Ami de la religion' volt, melytől a franczia katholiku-
sok, amint kormánylap lett, megvetéssel fordultak el, — 
mint a mai „Étendard" az ő abbéivei, kik okosabbak akar-
nak lenni az egész bibornoki testületnél. Passagliának sze-
repe épen ilyen volt. 

Mikor még Austriában kath. kormányelv uralkodott, 
a liberálisok, a zsidók minden közcsapást felhasználtak, 
hogy a létező kormányelv, kormányrendszer gyengeségét, 
élhetetlenségét bebizonyitsák, hogy uj kormányrendszer 
szükségét hirdethessék. Még a mult évi cliolerát, a sadowai 
vesztett csatát, a jó hadvezérek hiányát is a concordatum-
nak róvták fel a bécsi községtanácsban. Az erőket mindig 
„qui vive ?" függésben tartották, az aggodalmakat kizsák-
mányolták, mig csak minden ponton nem győztek. 

Ez, nem más a kath. iró által teendő zaklatás ; csak-
hogy igazságossággal teendi, amit azok nem tehettek ; ami 
egyiknél helyesnek találtatik, hogyan roszaltathatik ez más-
nál ? Ami egyiknél sikerült, miért nem nyerhetne az némi 
sikert másnál is ? A legkisebb kárt is elháríthatni az egy-
háztól, nagy érdem; az elméket világosságban tartani, a 
jobb jövőnek föltétele, előkészülete. Ez t a ka th . iró annál 
jogosabban teheti, minél inkább meg lehet győződve, hogy 
azon kormányrendszer legroszabb, legkárosabb a kath. né-
peknél, mely a kath. egyházzal legnagyobb ellentétben áll, 
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a kath. egyház királyi jogait legkevesebbé ismeri el. Miért 
nem mutatna a katholikus-ellenes kormányrendszer hibáira, 
káros kinövéseire, mikor ezek oly gyakoriak ? Veritas libe-
rabit vos, si vere liberi esse vultis. 

26. Csak az egyenes, a becsületes akara t , és tiszta szó 
hozhat létre valami állandó jót. Egyenesen, határozot-
tan akarni , nyiltan, kendőzetlenül szólni, erre van legna-
gyobb szükség korunkban . Palástolás, gyáva meghunyász-
kodás, hizelgés, felezés van elég. 

A jót tisztán látni, egyenesen akarni, a roszat felis-
merni, meztelenségében bemutatni : ez a kath. i rónak köte-
lessége, erénye. A dicséreteket nem keresni, az ellenmondás-
tól nem félni, a lelkismeret ellen semmi tanácsot el nem fo-
gadni : ez a szabálya. Por t a t onus multorum, mikor sokaknak 
kötelessége őtet hordozni ; kevesed-magával, — ez az ő ál-
lása, küzdelmeinek segéde. Hirdetni az igazat, mikor nem 
ismertetik,—védelmezni,mikor sértetik,— százszor állitani,mi-
kor százszor tagadtatik : ez a hivatása ; sokak között állani, 
ha igy állhat, magánosan is állani tudni, ha végre igy kell 
állni: — ez a sorsa. 

27. A világ nyomora, hogy az igaz, az igazság ellen 
pártok alakul janak, sőt, k ik az igazság védelmére hivatvák, 
magok közt megoszoljanak. Éva Ádám ellen, mindketten az 
Isten ellen okoskodtak, a büntetés idején a bünt sorban 
egymásra tolták.A kath. iró egy párthoz sem tartozhatik,sem 
jobbhoz, sem balhoz, sem a régihez, sem az újhoz : az ő 
pár t ja Veritas semper antiqua, semper nova; s tudja quid est 
Veritas ? Az igazat, a jogot védeni, föntartani, ahol sértetik, 
ez az ő pár t ja ; és tudja quid est justum ? Kath. iró pártfe-
gyelem alá soha nem jöhet, rendszeresen kormánypárt i , 
rendszeresen ellenzéki mai nap, e kormányelvek alatt nem 
lehet. Absolut rosz kormányrendszer nincs, vegyítve van 
mindig jóval, roszszal; azért védi a jót, bárhol legyen, kár-
hoztat ja a roszat, amint napfényre jön. Lehet, hogy az okos-
ság parancsolja, némely körülmények között, valamely igaz-
ságról hallgatni; de gyávaság, kötelességsértés azt eltakarni, 
vagy tagadni, — ami rosz, azt jónak mondani. A jóról szabad 
egy ideig hallgatni, a roszról pedig soha sem szabad, mert 
minden jó nincs megparancsolva, de minden rosz meg van 
tiltva. Ha a jót nem hirdethetem, nem színlelek ellene ; ha a 
roszat nem kárhoztathatom nyiltan, nem szinlelek mellette : 
fájdalmat nyilvánítani mindig, minden körülményekben sza-
bad. Sok hallgatás igen lármáz, sok fájdalom kárhoztat . 

Ez a kath . iró mainap a politikai téren. 
28. Nincs hivatva ő, hogy valamely kormányt meg-

döntsön ; de ar ra sincs hivatva, hogy oly kormányt támogas-
son, mely élhetetlen, miután az igaznak, a jónak elegendő 
elemeivel nem bir. Mi csak arra vagyunk hivatva, hogy, ha 
lehet, a kormányokat akadályoztassuk, nehogy önmagokat 
megöljék saját igazságtalanságaik által. Nem szükség az 
igazságtalanságokra rohanó, a legszentebb jogokat sértegető, 
a kath. egyház jogainak csonkításaival a katholikusok lel-
kismeretét ingerlő kormányokat felforgatni : megdőlnek azok 
magoktól, ha nem védelmezzük őket. Találkoznak, kik el 
lenök fellépnek. A forradalom elűzte Fülöp Lajost , mert a 
polgárság, a ka th . nép nem védte. A közönyösség az alkot-
mányok és kormányok halála. A ka th . iró ba rá t j a a kor-
mánynak, mert kérte, ne ölje meg önmagá t ; ellensége volt 

a kormánynak, aki neki hízelgett, aki vele egy hajón eve-
zett, aki őt ez által az ö tévedéseiben megerősítette, megcsö-
könösitette, javí thata t lanná tette, s igy az önmegsemmisü-
lésre vezette. A kormányok, kevés kivétellel, mindig csak 
önmagok ölik meg magokat. 

A kath. iró egyenes jó szándékból k imuta t ja a kor-
mánynak, hol követ el igazságtalanságot, mely lépése vezeti 
őt sokféle jogtalanságra ; kivált ha a kormányelv egyházel-
lenes, igen sok alkalma lesz ezt tehetni, úgyhogy évek sora 
alatt nem is teend mást, mint az ily igazságtalanságokat 
fejtegetni. Fá jda lmas foglalkodás ; de mikor a hízelgő ellen, 
ségek körülállják a kormányt, legalább a kath. iró legyen 
bará t ja a kormánynak, felderítvén előtte az örvényt, mely-
nek rohan. 

Mutat juk neki az isteni jogot, minden jognak kútfejét, 
őrét, biztositékát, mely ellen nincsen jog, hanem csak erő-
szakos jogbitorlás ; említjük neki a kath. tant, mely kiegyez-
teti a tekintélyt és a szabadságot; mert e kettő közöl egyik-
nek sem lehetünk ellenségei, hogy a másiknak barátai lő-
hessünk. A tekintély szabadság nélkül zsarnokság, a sza-
badság tekintély nélkül fejetlenség. Tekintélyre szüksége 
van a kormánynak, szabadságra a népeknek: vagy inkább 
tekintélyre szüksége vau a népeknek, hogy őket védhesse, 
szabadságra a kormányoknak, hogy a nép őket tisztelje. 

Tetszik-e tan ? Ha igen, örömmel, — ha nem, bátor-
sággal hirdet jük azt mégis a kormányoknak, jobban tisztel-
vén a hatalmat, mint annak kezelői, mert a visszaélés, a jog-
talanság sebeitől mentnek lenni k ívánjuk. Ha nem követik 
e tant, sorsukat előre megmondhat juk. 

Nem a mi tanunk ez, közel kétezer év hagyományozta 
ezt reánk ; mi ennek csak hirdetői vagyunk. Kevesen, ke-
vésben követik ezt, azért nincs élet a kormányokban, s a 
rendszerek már a holdvilággal kezdenek versenyt futni. 
Nem párttan ez, mert egy pártot sem kárhoztat, hanem csak, 
követné el bármelyik, igazságtalanságait, öngyilkosságait. 

29. A vallási kérdésekben, az engedelmesség gyermeke, 
az igaz kath. iró, még a szóalakot is megőrzi, tar tózkodván 
a merész értelmezésektől, az uj szavaktól, nehogy az értel-
met megzavarja , az eszmét meghamisítsa, megrontsa. Nincs 
kormány, melynek kegyeiért a katholikus iró még aszóalakot 
is feladhatná. Sokan, hogy elfogadtassák, értelmezésekkel 
megrontják az igazságot ; mit fogadtat tak el ? Az igazságot ? 
Nem, — hanem az igazság torzképét. Sokra mentek, a kath . 
ügyre nagy eredményeket muta tha tnak fel, mert magok 
ront ják el, amit mások szoktak tenni, — a ka th . ügynek el-
lenesei. A jó léleknek cselt vetnek, a romlottat meg nem 
javi t ják . 

30. E g y i k keresi a kormánynak , másik a demagógiá-
nak kegyeit : egyet felejt, — az igazságot keresni. A kath . 
iró ily engedményekre nincs feljogositva. Mikor az egyiket a 
kormány, a másikat az utczai nép szolgálatában látnók, a 
kath . ügyet, és a magyar papságot árvának ismernők. 

A meztelen, az el nem torzított, az ügyes értelmezé-
sekkel meg nem rontott igazság a kath . irónak paizsa, ez és 
ilyen az ő fegyvere, mely az ellent üdvösen sebzi, hogy életre 
hozza, a jó lelküeket, mikint sz. Özsébről olvassuk, in sola-
tium vitae erigit. Örök fegyver ez, mely hú kezekben soha 
nem törik össze, az időközi fegyverek, melyek a liberalismus 
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kamarájából vétetnek elő, idővel ernyednek, ellenmondásba 
keverednek, csalódásban végződnek. Az igazság engedel-
mességet követel ; első engedelmesség, hogy ugy fogadjuk, 
ugy hirdessük, amint van. 

31. Félni, szeretni az Istent, neki szolgálni : ez a kath. 
iró kötelessége. Soha más félelmet, soha más szeretetet, 
soha más szolgálatot ne ismerjen. Minden hivatásnak meg-
vannak a maga veszélyei, a lapirásnak talán legtöbb. Itt is 
sok a kuruzsoló, a vakmerő, kárt hoz az ügyre. A rosz iroda-
lom virágzik, a jó t e n g ; nagy kisértet, nagy nyomor az elha-
gyottság ; ezt viselni kész legyen. 

A kath. irodalom egyedül legitim; nagy szolgálatot 
tesz az ügynek, ha lelkismeretesen kezeltetik, ha az ügynek 
szolgál, s nem a személyes érdeknek. Nem félni az embertől, 
legyen ez bárki, de nem is gyűlölni őt ; meg nem itélni hirte-
lenkedve, de nem is csúszni előtte; meg nem vonni az igazsá-
got a baráttól sem ; a közügyben felejteni a személyes vi-
szonyokat, ezeknek fel nem áldozni a közhasznot ; el nem 
árulni az igazságot soha, de békét sem kötni az igazságtalan-
sággal ; azt mindenkor, mindenütt védeni, ennek soha és se-
hol nyugtot nem hagyni : ez tesz az Istennek szolgálni az 
irodalom mezején. 

32. Emez elveken állva sem a világosságtól, sem a 
szigorú lehozásoktól nincs mit tartani. Nem okosság az, ha-
nem cselvetés, a következéseket elrejteni a szemek elől; ez 
nem keres meggyőzni, hanem tévútra vezetni. Nincs mit 
félni a vita elevenségétől sem : az igazság mindig eleven, a 
buzgalom mindig fürge. Mond ki hitedet, meggyőződésedet, 
ne félj senkitől. Reád a kornak szüksége van. 

Mikor minden tévely, és az egész tévely állíttatik, az 
egészet kell tagadni ; mikor az egész igazság, és szemtelenül 
tagadtatik, az egész igazságot, és bátran kell hirdetni ; mi-
kor az egész birtokomat perbe veszik, nem védem meg azt, 
hacsak kertecskémet védelmezem. Felállíttatik az egész té-
vely az ő meztelenségében, fel kell azt mutatni az ő undokságá-
ban ; felállíttatik a tévely szemközt az igazsággal, fel kell állí-
tani az igazságot szemközt a tévelylyel,— legyen az testvér, 
legyen barát, legyen szokott ellenfél, akivel szemközt állasz. A 
kath. vita igen éles lesz, ha kötelességedet akarod végezni. Vé-
gezd, korod embere leszesz, reád nagy szükség van. Kik tollad 
élessége, kik buzgalmad rohama ellen kifogást tesznek, tudd 
meg, hogy az élességeddel, a buzgalmaddal hirdetett igazság 
ellen tesznek kifogást Hogy az igazságot el ne fogadják, az 
igazság külső mezét dobják el, hogy igy az igazságot is el-
dobhassák. 

Ha felezesz, írván : igaz, de mégis, — engedek, de te 
is engedj, stb. ; mondhatod, hogy liberális polémiát viszesz ; 
az eszes fogja mondani : te koldulsz, nem pedig harczolsz. 

Clama, ne cesses ; vesd meg az esztelen eszélyességet, 
mely ezer gyertyából 900-at oltogat, nehogy a fény elijeszsze 
az elméket, mely időszerűségekre hivatkozik, pedig jobban 
tenné, ha saját félénkségére, vagy az általa sem ismert két-
szinüségére hivatkoznék. 

„Durus est hie sermo. quis potest audire illum? - ' nem 
neked fog először mondatni ; ,,et stridebant dentibus," nem 
te neked fog ez először hangzani. 

Az igazság védője az, mely képes kimondani : ez az 
igazság. Tégy tanúságot felőle, többit bízd az Istenre. Ahol 

ily lélek nincs, az Isten megengedi, ut diminuantur veritates 
a filiis hominum. 

33. Az Isten megsegíti a jó harczot: a legmostohább 
idők a legjobb harczok ideje, kivált ha védeni kell az igazat a 
barát és ellenfél ellen, védeni aszemélyeket, azintézményeket, 
a tetteket, a multat, jelent, és jövőt, védeni a vadak, védeni 
az álnokok, védeni a nagy apostasia ellen, melybe korunk 
kormány-rendszerei hanyatlanak. 

Az éj setét, borzalmas, s még hosszú lehet. De az egek 
éjjel sem roskadnak össze, az Isten trónján marad, ha a kor-
mányok semmit sem akarnak is felőle tudni; ő béketűrő, 
sokáig tarthatja fön mennyköveit, hogy a világot önmarako-
dás által büntesse. Az Istent megvetik, az embert uralják. 
Imposuimus homines super capita nostra. Az Isten bünteté-
seinek ez is egyik neme. 

Dicső a félreismert, a gyalázott, a száműzött, a letiltott 
igazságnak szolgálni. Soká lehetünk legyőzettek : sajnálkoz-
hatunk nem magunkon, hanem győzőinken, s azokon, kik 
gyávaságukban, hütelenségükben , alkudozásaikban sem 
győzők, sem legyőzettek nem lehettek. 

Az Isten ügyéről soha sem szabad elcsüggedni : akkor 
emelkedik fel diadallal, mikor temetéséhez készülnek. 

Felfogtuk hivatásunkat? Telj esitettük-e? Nyugodt lélek-
kel, édes érzettel lépünk le a térről, hol némi nyomaink egy jó 
ideig fön fognak maradni. A szükségnek megfelelni, a haere-
sist saját táborhelyén, az államtudományokban, megtámadni 
igyekeztünk; a kormány-rendszerek nem dicsérhető mivoltát, 
irányát felmutattuk, a tévely ellen biztos állást csak a kath. 
elv szigorában kerestünk, hivatásunkat, hogy testvéreink, 
ha egy laptól sem hallják, e lapban olvassák, mi a kath. tan 

.a fe lmerül t korkérdésekben? végrehajtani igyekeztünk. 
Szolgáltunk testvéreinknek, mert a szent ügynek tet-

tünk szolgálatot. Vívmányokkal nem dicsekszünk, mert ez nem 
volt hivatásunk. Az áldás, mely a munkát kiséri, az Isten 
kezéből jön, nem pedig tollúnkból. És ha volna is mivel di-
csekedni, előhozakodás a gyerkőczök szokása. 

34. Nem tagadjuk, solidum cibum dedi, non lac; hiszen 
testvérekhez szóltunk, kikhez már más szólt, ne sint par-
vuli, qui circumferuntur omni vento doctrinae, ad circum-
ventionem erroris. Az idők mostohasága parancsolta az 
erős szereket. Mikor a gonoszság az ő elveit minden erő-
vel feszíti, az igazságot is minden erővel kell hirdetni. Mikor 
a gonoszság semmit sem kímél, aki az igazságot hirdeti, sok-
féle kímélettől fel van mentve. Mikor a gonoszság semmi 
engedményt nem tesz, vagy ha tesz, nem őszintén teszi, mert 
csak azért teszi, hogy ezen, mint lépcsőn, tovább haladhas-
son, hogy az igazság bajnokának kezében egy fegyvert ösz-
szetörjön, — akkor az igazságból sem szabad semmit engedni. 
Az alku, a simulás, az alkalmazkodás minket gyengít, az 
ellenfélt pedig erősiti, mert a jónak, az igazságnak társasá-
gával megbecsültetik. Az ellentétek élesen feltűnnek, hüte-
len szolgálat volna ezen ellentéteket eltakarni, elsimitgatni. 
Igy jutott a tévely a még meg nem romlott elmékhez, s meg-
rontotta őket. A tévely első győzelme, ha időt, ha kíméletet 
nyer, — ha megtámadás helyett, vele barátságosan társalko-
dunk, — ha az elmékhez jutni engedjük. Az egyház ép azon 
igazságokat szokta kiemelni, melyek tagadtatnak, azon té-
velyeket kárhoztatni, melyek az elmékhez jutni törekednek. 
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Mielőtt az egyház szólna, a kath. iró már sokszor szólt, az 
egyház szavának úttörője ő. Az igazat tördelni nem sza-
bad ; legyen az éles, hogy vághasson, legyen az hegyes, hogy 
szúrhasson. Destruas, evellas, dissipes,— azután lehet épiteni, 
javitani. 

36. Mily más hazai viszonyok, mily más világ-helyze-
tek között kezdtük a munkát, mily más helyzetek közt tesz-
szük le ma a tollat ! Hála legyen az irgalmas Istennek ezen 
részletes változásért. Az elmék, még a jelesebbek is, az olasz 
forradalom természetét, ennek ügyvivőit, vezéreit fel nem 
ismerték, vele rokonszenveztek, csábszavait, jelszólamait ér-
tékes pénz gyanánt elfogadták, az egyházra semmi veszélyt 
nem láttak, készek levén az olasz forradalommal szövet-
kezni, neki engedményeket adni. Egy áramlat, mely 'ellen-
állhatlannak látszott, ragadta, sodorta az elméket, a zivatar 
az egész láthatárt tombolva végig futotta, a tárgyak felisme-
rését gátolta. Ekkor keltünk fel, ép azon elvekkel, melye-
ket ma vallunk, mikor e tollat nyugalomra teszszük ; az 
1861-i ,,havi szemle" az 1867-i decemberivel megegyez. Azóta 
sok elme kiábrándult, sok nézet megtisztult, az egyház trón-
vesztése egyes országokban a pápai trónvesztésben egész 
magasságával, mélységével, terjedelmével, kiszámithatlan ki-
hatásaival felismertetett. Az a haeresis, azon schisma, azon 
apostasia dúl az olasz félszigeten, mely egyes országokban 
teszi az egyházat, a ker. hitet trónvesztetté, azon különb-
séggel, hogy a pápai trónvesztésben az egész egyház függet-
lensége, szabadsága, létjoga veszélyeztetik, mialatt egyes or-
szágokban, hol az egyház trónjától megfosztatott, mikint ha-
zánkban, csak az egyház egyes része sodortatik veszélybe. 
Külföldről a tüz Austriára is átcsapott. Azon egy elv, azon 
egy irány, azon egy szellem szüli a bécsi birodalmi főszóno-
kok nem jellemezhető kifakadásait, czélzatait, törekvéseit, 
mely az olasz blasphemust, és az olasznak nevezett szard ki-
rály kormányát vezérli. Ki látott jól 1861-ben? Aki a poli-
tikai helyzetek és irányok megítélésében az egyház örök ta-
nában keresett tanácsot. Ki csalódott ? Aki az egyház nélkül, 
vagy épen, ha merész, ha szemtelen volt, az egyház ellen 
akart okos lenni. Mikor az elvek legszélesebb tagadása dü-
höng, mikor a bizonytalan vélvek árja szerte ömlik, akkor 
van szükség a legszigoruabb egyháziasságra, a kath. elvek 
legszigoruabb lehúzásaira. Nem korszerű ilyenkor az egy-
házi elv szigora, pedig épen legnagyobb korszükség. Kitől 
várhatták testvéreink az egyházi elv szigorát, ha nem e lap-
tól ? Es ha e lap is engedne e szigorból, nem volna-e az egy-
házi ügy valóban elárulva, nem volnának-e a testvérek, kik 
e lapot oly hiven támogatták, várakozásukban, igényeikben 
megcsalatkozva ? E lapnak soha nem szabad az egyházi ér-
dekeket, semmi érdekért elhanyagolni, nem szabad hallga-
tással mellőzni, mert e laptól ép azt várja mindenki, hogy 
hallgatása a veszély nemlétét, szava a veszély ittlétét je-
lezze. 

37. Európai szükség a pápai függetlenség; ez pedig 
csak a fejedelemségben lelhető fel ; tehát e fejedelemség 
nemcsak az egyháznak, hanem Európának közszüksége. 
Hogy Ítéltek erről ezelőtt, mily menthetetlennek tartották a 
pápai trónt, úgyhogy már megbarátkozni is kezdtek e trón 
összeroskadásával. Ma pedig már azon trón roskadozik, azon 
trón menthetetlen, mely a pápai trónt törekedett elnyelni. 

A francziák császárja ingadozott, minden rémitett ; mily más 
helyzet ez ma, mikor a francziák császárja, a franczia kor-
mány, a franczia nemzet kimondja : Romát soha nem adjuk 
fel, a pápai trónt váltig védjük? A mentanai dombokon ki-
ontott vér mily diadalt aratott ! Uj helyzet ez, melynek ne-
hézségei nem hiányoznak,de a dráma végének a kezdete már 
megnyílt. Alltunk a kezdet végén, most állunk a végnek kez-
detén. Kihallgatott már, kihallgat még tovább is az Isten,csak 
tegyük meg kötelességünket. Tudunk mi a gonoszért imád-
kozni ; de tudunk a gonosz ellen is.Exsurge Domine,et judica 
causam tuam; meinor esto improperiorum tuorum, eorum, 
quae ab insipiente sunt tota die. Ne obliviscaris inimicorum 
tuorum, supei'bia eorum, qui te oderunt, ascendit semper. 

Dicsőebb időszakban nem tehettük le a tollat, mint a 
mentanai csatának, és a franczia nemzet dec. 5-én adott nyi-
latkozatának közlésével. Az irgalmas Isten szabott nekünk 
ezekben határt, ő adott intést : requiesce a laboribus tuis. 

38. Hogyan e változás ? miképen lett ez eredmény ? 
Váljon az időszerűségek követéséből, vagy pedig az egy-
házi elv, az egyházi tan hü megtartásából? Ha időszerű-
ségből, ezen időszerűség abban állott, hogy az egyházi elv 
mindig időszerűség, mindig kötelesség. 

Nem dicsekszünk, mintha e változás előteremtésé-
ben nekünk különösen érdemünk volna ; de az elmék 
megőrzését, az igaz olvek iránti hűségben való megerősödé-
sét mi is ohajtottuk, mi is segítettük. Voltak itt is gyanús 
nyilatkozatok, Dánielek gyanánt mertünk fellépni, az ille-
téktelen tekintély ellen ez ügyben, az illetékes tekintélyre 
hivatkozva. A szentatya nem habozott, mindig határozottan, 
világosan szólt, semmit nem engedett, — — vigasztalás a 
szerény körű iróra, ha ő is ily uton jár . S melyik lap hivatik 
inkább ily viseletre, mint e lap ? Mikor egy morész mondja 
Bécsben : man muss dem Concordat direct an den Leib gehen, 
man mus den Ultramontanismus offen angreifen, mit einem 
Schlage vernichten : fog-e még valamely kath. iró a simulás-
ban, a felezésben, a szabadelvüségben menedéket keresni? 
Ha még e lap is ily mesterségekhez folyamodik vala, a szi-
gorú egyháziasságnak nincsen képviselője a magyar iroda-
lomban. Volt legyen, aki kiállhatlanságról, vagy épen a mult 
idők imádásáról vádolt, melyek többé vissza nem térnek, s 
emiatt érthetetlennek, hatálytalannak, pusztába kiáltozónak 
nyilatkoztatott minket. Mosolyogtunk, hallgattunk, irányunk-
ban megerősödtünk, bátrabban haladtunk a választott ösvé-
nyen. Ha vádoltathatunk, magunk bevalljuk, hogy ne azért 
vádoljanak,mintha korunktól elmaradtunk volna,hanem mivel 
korunkat jóval megelőztük, azokat hirdetve 1861-ben, me-
lyeket 1864-ben kiki hitt és elfogadott a testvérek közöl, — 
azokat hirdetve 1865-ben, melyeket ma látunk, ma tapasz-
talunk. Amit külföldön láttunk, elemeztük, hogy ha reánk 
tör, előre ismerve legyen ; ami Bécsben történik, nem marad 
el ez nálunk sem : ott reped, itt szakad, — ott ropog, itt recseg 
— ott majom, itt szajkó, — ott nem austriai, itt nem magyar, 
amint egyházellenes irányban indul. A bécsi dolgok vissza-
hatnak hazánkra is ; csapás,—Sadowánál nagyobb csapás volt 
Bécsben a vallási kérdést ez irányban feldobni : adja Isten, 
hogy e csapás hazánkra át ne jöjjön, mert itt nagyobb pusz-
titást okozhat. Nem fenyegetés ez, hanem aggodalmas felis-
merés, bizalmas intés. Az állapotok meg nem szilárdultak, 
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inganak minden ponton, s magyarok azok, akik legeröszako-
sabban ingatják, gyengítik. Az elvi hűség itt is az egyedüli 
vezérfonál, a szigorú egyháziasság itt is a legfőbb szabály, 
az egyenes akarat , a világos, őszinte szó itt is a legfőbb tör-
vény a kath. iróra. Ott a birodalom, itt az ország alapjait 
mozditották ki, semmi sem bir nyugalomra jutni, a csiklók 
mindenütt megernyedtek. 

39. Más helyz ík álltak be külföldön,mások hazánkban 
is. Mielőtt beálltak, a kath. elv szerint már megítéltettek. 
Akkor nem volt tájékozás ; mily irányban fognak az ügyek 
indulni, senki sem tudta. Amint a kiegyezés meglett, ennek né-
hány szerencsétlen pontjai, hogy szem előtt legyenek, azonnal 
kiemeltettek. A syllabus minden politikai kérdésekben irányt 
adott, mit nem szabad ? hol van a kath. irónak működési, 
vélvi határa ? megszabta. Nincs kath. iró, aki a syllabus min-
den egyes tételeit alá nem irná, vagy annak korszerűségét ma 
el nem ismerné, be nem vallaná ; lia ezeket alá nem irja, le-
het független, de mitől ? a kath. egyházi tekintélytől ; mitől 
függ ? saját ezerféle tapogatódzási bizonytalanságaitól ; lehet 
független, de mitől '? saját lelkismeretétöl, melyre az egyházi 
elvnek szabálya irva van, mely szabályt mellőzni, értelme-
zésekkel elcsűrni, elhomályosítani csak a lelkismeret ellen 
lehet. Semmit nem kárhoztat inkább a lelkismeret, mint ha 
épen, és egyenesen ellene mer az ember felkelni. Amely kath. 
irónál ezt észreveszszük, mit kell függetlenségének becsé-
ről ítélnünk ? mit kell irományaival tennünk ? mint kell 
magunkat irányában viselnünk? testvéreink kath. elvi 
hűsége nyiltan megmondja. A hitőr szavaira hivathozhatni, 
a kath. irónál legkedvesebb érv; a hitőr szavaira hivatkozni, 
mikor megvannak, a kath. irónál legfőbb kötelesség ; a hitőr 
szavaira támaszkodni, a kath. irónál legbiztosabb erősség; a 
hitőr későbbi szavaiban saját, előbbi tanait megerősitve ol-
vasni, a kath. irónál legédesebb vigasztalás. A hitőr a pápa, 
elménknek, tanainknak, lolkismeroteinknek, cselekedeteink-
nek kormányzója. Az akarat és az ész engedelmessége a hitőr 
minden, minden szavai iránt — a kath. iró lelkének leggyö-
nyörűbb, legértékesebb gyöngye, melyet az olvasó eléggé soha 
nem becsülhet, eléggé soha meg nem hálálhat. 

Van tehát, min tájékozni magunkat hazánkban is mai 
nap. Akkor is, most is, a nem-magyar, valamint a magyar 
politikában a kath. elv volt előttünk a vezér- és égő szövét-
nek, mint Izraelnek a pusztában a tűzoszlop, a tüzfelleg. Ma-
ledictus error, lia e tüzoszloptól, leg-yen bár legkisebb, elté-
vedtünk volna. 

40. A politikai élet köre, iránya, saját jellege alatt is-
mertetik. Az egyházi teendők, melynek főpontjait, irányait a 
herczegprimás válaszlevelében oly biztos kézzel előárnyalva 
találtuk, a nm. püspökök tanácskozásaiból napvilágra fog 
jönni, s minden kath. szivet teljesen, s a meglepetés nagy örö-
mében, ki fog elégíthetni. Megadatnak az uj jogok, anélkül 
hogy eltapostatnának a birt jogok. Nem fog tagadtatni, csak 
ami a jog mezébe burkolódzott, s nem volt jog, vagy meg-
szűnt az lenni. Föpásztoraink bölcseségétöl, jó akaratától 

csak a legjobbat, csak a legtökéletesebbet várhat juk. Irány-
pont lesz az, ci teendők összege lesz, czél, melyre hajlithatlan 
akarattal törekednünk kell, lesz ez ; a főpásztorok érdeme, 
érdemeik ledönthetlen emlékoszlopa lesz. 

Ily ponton, mikor a setét éjből hajnal-hasadtára érkez-
tünk világegyházi és hazai vallási teendőinkre, teszszük le e 
tollat. 

Leteszszük e tollat, Istennek hálákat adva, jótevőinkért, 
pártolóinkért az Ur oltáránál imádkozva. 

Vos scitis a prima die, quomodo nihil subtraxerim utilium, 
quominus annunciarem vobis, et docerem publice. Non feci 
animam meam pretiosiorem, quam me, dummodo consum-
mem cursum meum, et ministerium verbi. E t nunc com-
mendo vos Deo et verbo gratiae ipsius, qui potens est aedi-
ficare haereditatem in sanctificatis omnibus.8) 

Gratia Domini nostri Jesu Christi, et Caritas Dei, et 
communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Amen.9) 

PEST , dec. 25-én. Valóban aranykönyvbe kellene név-
szerint igtatni a katholikus egyháznak azon leányait, kik a le-
irhatlanul zordon időben mult vasárnap a szentséges atyánk 
iránti hódolat tanusitására szánt adományok gyűjtése körül 
Budán és Pesten fáradoztak. Vallásos érzelmű fővárosi höl-
gyeink vetélkedtek e kegyeletes szolgálat toljesitésébon, ki-
vált látva azon megható fényes példát, melyet ez esetbon is 
legfőbb rangú úrhölgyeink adtak, mint : gr. C z i r á k y Já-
nosnő, született Dézasse Louise grófnő ő exeiája, két remek 
nevelésű s bájú leányaival Constance és Louise grófkisasszo-
nyokkal ; nm. M a j 1 á t h György lelkes országbiránk nemes-
szivü neje,szül. P r a n d a u bárónő; aközszeretetüs bájos fő-
tárnokmesterné, báró Sennyei Pálné, szül. F i á t h Mária bá-
rónő ő exjáik ; továbbá D ő r y-V a y grófnő, K ö n i g s e g g 
grófnő, a szende G y ő r y Felicia grófiiő, a nagy reményű 
W e n k h e i m Krisztina grófnő, I n k e y-B a 11 y á n y An-
tonia grófnő s bájos leánya E l l a , K o r n i s s grófnő R é v a y 
Sarolta és M a j t h é n y i bárónők, stb. stb. Az összes nagy-
érdekű buda-pesti névjegyzék pontos összeállítása még időt 
kiván, — addig is sietünk a gyűjtés örvendotes eredményét, 
amennyire eddig hitelesen tudva van, közölni. A gyűjtemény 
e pillanatban : 6061 frank aranyban, 158 db. cs. kir. arany, 
egy Victor Emanuel arany, 1 Napoléon d'or, 19 db. régi ezüst 
tallér, 10 db német szövetségi tallér, 26 db. ezüst forintos, 20 
db. ezüst % ftos, 17 db. ezüst húszas, 1 db. ezüst 10 krosBa-
jocco, 1 db 20 krros, egy'db. ezüst 5 krros 2 db ezüst 3 krros. 
Papirpénzben 4205 ft . 55 kr. : mi már is a még befolyandó 
és előre megigért adományokon kivül körülbelül 18,000 fran-
kot teszen. (P. H.) 

s) Act. 20, 18, 24, 32. 
s) 2. Cor. 13, 13. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pes ten 1867. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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