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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZIS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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Pesten, julius 1-én. 1 . II. Félév. 1868. 

TARTALOM : A katholicismus Poroszországban. — 
F e s z 1 e r József püspök körlevele. — B . E ö t v ö s József 
országgyűlési nyilatkozata. — Egyházi tudósítások. — 
lom.— Vegyesek. 

A katholicismus Berlinben. 
Ujabb időben igen sokat irnak u katholikus 

egyház közjogi állásáról a protestáns Porosz-állam-
ban ; — sőt e kérdés nemcsak a kath. lapokban, de 
különálló kath. röpiratokban is, már a leghevesebb 
vitatkozásokra adott alkalmat *) ; — mert még egyik 
rész folyton ezen állam türelmetlenséggel-teljes 
múltjára, a kölni s ahhoz hasonló eseményekre utal, 
hogy Délnémetország katholikus lakóit nemcsak a 
beolvadás, de a legcsekélyebb közeledés veszélyeire 
is figyelmeztesse; — addig a másik fél folyton a 
jelenre mutat, hogy minő' szabad, minő méltóságteli 
állása van most már a katholikus egyháznak Porosz-
országban, s hogy a csatlakozás esetére minden-
esetre sokkal több garanti át nyúj t a német katho-
licismusnak, mint egy másik nagy hatalom, mely 
nemcsak az egyház,de általában a positiv vallássos-
ságnak az ügyét a legfrivolabb vallásgunyoló párt 
vak fanatismusának dobta oda. 

Nem szándékunk e politikai discussióba bocsát-
kozni, általában nem nagy szerencsének tartván sz. 
vallásunkra nézve, ha az bármelyik részről is önző 
politikai czélok palástolására használtatik föl. Csak 

*) Minden ide vonatkozó párt-irat közül kétségtelenül 
legnevezetesebb : „Offenes Sendschreiben an Se. Excellenz 
den hochwürdigsten Herrn Erzbischof von München Frey-
sing, über die Haltung, welche der Katholik den politischen 
Veränderungen und Ereignissen der jüngsten Zeit gegenüber 
einnehmen soll." München 1867, — s az erre adott felelet : 
„ Morgen röthe einer besseren Zukunft für ganz Deutschland 
und Ergänzung des offenen Sendschreibens an den Herrn 
Erzbischof von München" ugyancsak Münchenben, s végül 
isínét az erre adott felelet : „Offenes Sendschreiben an die 
Ultramontanen Bayerns und Süddeutschlands, von einem 
süddeutschen Ultramontanen." München 1868. 

egészen objective akarom elmondani a mit láttam. 
E télen ugyanis több holnapot szerencsém levén a 
porosz fővárosban tölteni, igyekeztem minden leg-
csekélyebb mozzanatot, mely a katholicismus ottani 
életére vonatkozik figyelemmel kisérni. Fölkerestem 
minden legcsekélyebb katholikus intézetet, megfor-
dultam minden rendű és rangú kath. körben, elkezdve 
a herczegtől egész a legutolsó kézművesig, hogy 
hazámfiainak teljes és hü képet nyújthassak a ber-
lini katholikusok hit-életéről s egyházunk ottani 
állásáról. 

S pedig fő figyelmemet nem annyira arra aka-
rom forditani, hogy minő nyilvános közjogi állása 
van egyházunknak a Poroszállam törvényei szerint; 
mert bárminő érdekes és tanulságos, sőt a megvál-
tozott viszonyok után Németország jelen politikai s 
e^yftázi bonyodalmainak megértésére szükséges le-
gyen is az ily tanulmány, — hozzá mi mint magya-
rok, bennünket a kérdés politikai párt oldala ke-
vésbbé érdekelvén, higgadtabban s jobban objective 
tekinthetnénk a dolgot, — de mondom bárminő ér-
dekes és tanulságos legyen is a kérdés, nem erről 
akarok szólni, mert ez csak fő vonásaiban is kime-
rítve egy hirlapi czikk határait jóval felülmúlná. Én 
csak a berlini kath. község vallás-erkölcsi életét 
akarom néhány vonásban rajzolni, szóval a katholis-
cismust az ottani gyakorlati életben, hivén, hogy ez 
által nem megvetendő adalékot szolgáltatok az álta-
lános kérdés megértésének is, hisz minden törvény 
minden irott garantia, melyet az állam ez egyháznak 
ád csak holt betű, ha az életben meg nem termi gyü-
mölcseit. 

Az első benyomás; melyet e gyönyörű főváros 
a vallásosabban érző kebelre tesz, daczára annak, 
hogy minden ar ra mutat, miszerint Berlin napról 
napra inkább világváros lesz, — nem a legkelle-
mesebb. 

Igen kevés keresztény typus t mutat. 
Nem akarom azt mondani, hogy e véghetlen 
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hosszúságú szabályos egyenes utczákban épen 
semmi templommal sem találkoznék a szem, söt Ber-
linnek az ujabb idő óta sok igen csinos s kereszté-
nyies külsejü temploma van, s hozzá mindenütt a 
főbb téreket foglalják el, — de minden szépségök s 
csinosságuk daczára is kicsinyek, nem tudnak ez 
óriási nagyszerű épület-tömegen uralkodni. Nincse-
nek oly nagyszerű dómok, melyek mint a vallás maga, 
a mindennapi élet tarkaságából magasztosan kiemel-
kedvén, rajtok, mint minden élet központján, jótéko-
nyan megnyugodhatnék a szem. 

S ez természetes. A protestantismus nem alkal-
mas nagyszerű monumentális templom-építkezésre. 
A protestáns cultusnak központja s egyedüli lényege 
a prédikálás levén, már ez maga minden nagyobb-
szerü tért, hová az élő szó el nem hathat, mint feles-
legeset kizár. E mellett a protestantismus más tem-
plomokat, mint községieket, lényege szerint nem 
ismerhet, — azért azért az oly eszme, mint az el-
halt királyé, ki a főtérre egy nagyszerű protestáns 
dómot, mintegy ellentétül a római Péter templomá-
hoz akar t építtetni, mint egészségtelen s nem életre 
való terv, maiig is romokban hever. 

Reám az első jó benyomást a római Mária Ro-
tunda alakjára épült és sz. Hedvigről nevezett k^h . 
templom tevé. Nem mintha monumentális nagysága 
által imponálna, hisz ez is csak plebania-templom, 
— de főkép azért, hogy Berlin központján a legszebb 
téren, a királyi vár s minden egyéb legnagyobbsze-
rübb nyilvános épület tőszomszédságában, szabadon 
áll, — már ez mutatja, hogy a kath. egyház itt a 
protestansismus metropolisában is szabadon, méltó-
ságteljesen emeli föl fejét. 

Én megvallom, hogy egész Németországban 
sehol se m épültem oly igazán, sehol sem éreztem 
magamat annyira meghatva, mint ez egyszerű de 
szép templomban. Kivülem mások is tapasztalták 
már e hatást, s különösen annak tulajdonitják, hogy 
ez általános elhagyatottság, minden oldalróli idegen 
lég-kör közepette kétszeresen jól esik a léleknek 
egyszer ismét igazi hazájában, egy katholikus tem-
plomban lehetni. Meglehet! De én az ily romanti-
kus s mint ilyen többnyire csak subjectiv benyomás 
helyett inkább hajlandó vagyok annak tulajdoní-
tani, hogy sehol sem találtam annyi igazi vallásos-
ságot és buzgóságot a hivek részéről mint ezen 
templomban. Minő jótékony benyomást tesz már az 
maga, hogy itt minden rendű isteni szolgálaton e 
téres templom mindig egyformán tömve van ájtatos-
kodókkal. És pedig nem, mint más fővárosokban 

tapasztalhatni, tulnyomólag nők, hanem itt legna-
gyobb részt férfiak, komoly, munka-edzett polgárok, 
katonák, kézművesek, csak ugy mint a miveltebb 
osztály minden rétegei. S azt kivülem minden ide-
gen látogatója e templomnak észre veszi, hogy itt 
feltűnő a vallásos buzgó magatartásuk a hiveknek, 
itt minden arczon s az egész magaviseleten feltünő-
leg észre lehet venni, hogy nem hiú időtöltésből; 
szokásból, hanem valódi lelki szükségből jőnek a 
templomba. 

Különben most már nem ez az egyedüli kath. 
templom Berlinben. Mai nap nem kevesebb mint 
nyolcz kath. templom van csak magában a város-
ban, ezenkívül kettő a környéken, egy Charlotten-
burgban , s egy Potsdamban. Ugyanennyi helyen 
tartatik nyilvános kath. isteni szolgálat, s mindez 
még kevés, mert nem képes a lelki vigaszt kereső 
hiveket mind befogadni, azért ismét egy újnak föl-
építésére gyűjtenek adakozást, s a hivek szivesen 
adnak, hisz a többi is legnagyobb részt ily kegyes 
adakozásokból épült. 

Berlinben az ujabb két évtized alatt rendkivül 
emelkedett a katholikusok száma, ma már az itteni 
garnisonban levő katholikus katonasággal együtt, 
valamivel negyven ezeren fölül lesznek ; igaz, hogy 
mindez még csekély a roppant szám arányhoz ké-
pest, hisz Berlinnek összes lakossága ma már a 
700,000-ret fölül haladja, — de az emelkedéssel 
még is meg lehetünk elégedve, ha meggondoljuk, 
hogy 1849-ben még az összes delegaturában, mely-
hez a potsdami-, frankfurti-, stettini-, és stralsundi 
kormány-kerületek tartoznak, szóval e roppant 
teritoriumon sem volt ennyi. 

A berlini hivek három plebaniába vannak be-
kebelezve. A fő plebania természetesen a sz. Hed-
vig templomban van, melynek prépostja egyszers-
mind apostoli delegátus az egész brandenburgi 
Markra és Pomeraniára föl egész Rügen szigetéig, 
rendkivüli teljhatalommal, bérmálási joggal sat. Az 
egész delegatura VH-ik Pius pápának 1821-ik évi 
jul. 16. kelt „de salute animarum" czimü bullája 
óta a boroszlói püspöki megyéhez tartozik. 

E főplebanián kivül ujabb időben épült a gyö-
nyörű sz. Mihály plebania-templom az úgynevezett 
köpniki mezőn, hol most Berlin egyik ujabb s ép 
azért legszebb s legélénkebb városrésze terjed el. Ez 
Berlinnek kétségkivül legszebb temploma; Soller 
terve szerint román stylusban épült, kereszt alakot 
mutat, hossza 194. 1. szélessége 98 s gyönyörű ku-
polája 150 láb magasságra emelkedik. A csucsfedél-



zetet diszitő gyönyörű sz. Mihály-szobor, a genialis 
Kiss szobrásznak, a hires amazon-csoport mintázójá-
nak, müve, — szóval az egész épület művészeti 
szempontból is Berlinnek egyik legszebb ékessége. 
Ezen plebania-egyház egyszersmind a garnison-
templom a Berlinben állomásozó kath. katonaság 
számára. 

A harmadik plebania egyház pedig a rokkan-
taknak sz. Sebestyénről nevezett temploma. 

Én általában igen elismerésre méltónak találtam 
azt a nagy gondot, melyet itt a katonaság vallás-
erkölcsi életére forditanak. Az a komoly porosz-
kormány csak nagyon is jól tudja, hogy semmise de-
moralizálja annyira a népet, mint a vallási élettől 
elszokott, elhidegült katonaság. Ezért a legnagyobb 
komolysággal és buzgósággal veszik a hadsereg lel-
kipásztorkodását, s pedig nemcsak annak protes-
táns tagjaira, hanem most már a rajnai, vesztpha-
liai, szilesiai sat. kath. ezeredekre nézve is. A hadse-
reg katholikus lelkipásztorságának szervezésében, 
kétségtelenül legnagyobb érdeme van az előbbeni 
berlini prépost, a sokoldalú buzgóságáról ismert dr. 
Pelldramnak, ki nem rég mint trieri püspök halt el, 
s az előbbeni királynak jellem-tisztasága miatt 
nagyon meghitt embere, lehet mondani személyes 
barátja volt. Most már a mindenkori boroszloi püspök 
egyszersmind az apostoli vicarius az összes porosz 
hadsereg minden katholikus tagjaira nézve, ki alatt 
állanak a katholikus tábori lelkészek mind. 

S az egész katonai lelkipásztorkodás sokkal 
több komolysággal, sokkal több igazi vallásossággal 
kezeltetik, mint sok katholikus államban. 

Valóban el kell szomorodnunk, ha meggondol-
juk minő minden benső vallási kenet s komolyság 
nélküli ehez képest a lelkipásztorkodás a mi hadse-
regünkben. Mondják hogy már Schleswig-Holstein-
ban, midőn még a poroszokkal együtt harczoltak, 
magok a protestáns főbb tisztek megütköztek az 
austriai seregekben uralkodó vallási hidegségen, s 
minden igazi vallásos gyakorlatok hiányán; — leg-
különösebben megbotránkoztak pedig egynémely — 
tisztelet a kivételeknek — főbb tisztjeink frivol val-
lás gúnyolódásán, mely szellemet hosszú évek óta 
már igyekeztek a hadseregbe oltani s gondosan táp-
lálni. Ezen szellem kezdi is nálunk napról napra 
inkább megteremni gyümölcseit. 

Minő egészen más képet nyújt a porosz katonai 
lelkipásztorkodás. Ott az első s fő gond, hogy hiva-
tásszerű papokat küldjenek az egyes ezeredekbe, 
kik béke idejében is valóságos lelkipásztorok, s e 

buzgóság a hadjárat alkalmával nem csak hogy ei-
nem hanyagoltatik, sőt ellenkezőleg még fokozódik, 
így a mult hadjárat alatt is, a rendes ezred-káplá-
nokon kivill, több buzgó szerzetes is követte a rajnai, 
vesztphaliai, sziléziai sat. katholikus ezredeket. S e 
mellett száz és száz irgalmas nénike a legkülönfé-
lébb congregatiókból csatlakozott a hadsereghez a 
sebesültek ápolására, kiknek hősies feláldozását, ma-
gok a legelfogultabb protestáns tisztek nem győz-
ték eleggé magasztalni. Sőt maga a királyné is nyil-
vánosan kifejezte elismerését. 

De én itt ismét más térre ragadtatom, pedig 
csak Berlin kath. hitéletét akartam néhány vonás-
ban rajzolni. De mindez többé kevésbbé jellemző, 
mert a katholicismusnak csodás emelkedésére itt 
Berlinben az igazi keresztény szeretet s hősies felál-
dozásnak van legtöbb érdeme. 

í g y most már négy nő-szerzet van itt állan-
dóul letelepülve, pedig tud juk , hogy a protestáns 
lakosság öröklött s megüdült elfogultsága semmin 
sem ütközik meg annyira, mint a szerzetes ruhán. S 
ezeket itt szegényeket senkisem gúnyolja, senkisem 
bántalmazza, sőt a lakosság nagy része lassanként 
be kezdi látni, hogy hisz ezek, kiket oly sötét szin-
ben festettek mindig előtte, nem tesznek egyebet 
csak jót. 

Először borom. sz. Károly leányai jöttek be 
még 1847-ben Nancyból. 

Hárman egy kis privát lakást béreltek távoli 
külvárosban, s egy betegágygyal kezdették. Buzgó-
ságukat, s a szenvedő emberiség iránti önzetlen fel-
áldozásukat a jó Isten annyi sikerrel áldotta meg, 
hogy most, alig husz év után, a nagy hamburgi ut-
czában gyönyörű goth Ízlésben épült nagyszerű 
kórházuk van nyilvános templommal s saját 
gyógyszertárral; s rendesen 240 — 60 beteg fekszik 
náluk ápolás végett. 

(Folyt.) 

Dr. Feszler József sz. pölteni püspök körlevele. 
„Isteni Megváltónk és urunk Jézus Krisztus végtelen 

szereteténél fogva az egész igazságot, melyet mennyből hozott 
vala, közölte az emberekkel azoknak örök és ideiglenes bol-
dogsága okáért. Ugyanezen teljes igazságot az általa hasonló 
szeretetből alapitott egyedüli igaz kath. egyházra bizta a 
szentlélek segítsége melletti folytonos megőrzés végett, hogy 
az emberek mindnyájan minden időben és mindenütt biztosan 
hallhassák a mennyei igazságot, melyet ő szeretetből hirdetett 
és melyre mindenkinek szüksége van, hogy üdvözülhessen. 
Az Isten fia ezen általa alapitott egyházban égből hozott igaz-
ságának őreivé az apostolokat, tanítványokat é3 azoknak 
utódait, a pápát, a püspököket és áldozárokat rendelte. Azon-
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ban nincs tetszésökre hagyva, valljon a Jézustól nyert igaz-
ságot akarják-e az embereknek hirdetni vagy nem ? Nekik 
ezen igazságot kell hirdetniök szünetnélkül, mert sz. Pálnak 
Timotheushoz irt ezen szavai minden püspökökhez intéztet-
tek : Kényszeritlek Isten és Jézus Krisztus előtt, ki egykor 
megitélendi az élőket és holtakat, kényszeritlek eljövetele és 
országa által: hirdesd az igét és ne szűnj meg, szivesen hall-
ga t ják vagy nem, utasitsd őket rendre kéréssel és fenyege-
téssel, sok türelemmel és beható oktatással. (II. 4, 1. 2.) 
Szent kötelességünk tehát nekünk püspököknek ernyedetlen 
buzgalommal hirdetni Isten igéjét, az örök mennyei igazsá-
got, kivált pedig oly időkben, midőn fenyegetőbb a veszély, 
hogy a tudatlanok és gyengék az igazságot elvesztik, és lel-
kiismereti kötelmeiket kellőleg nem ismerik, nem teljesitik. 
Ha ily körülmények közt nem emelném hozzátok, kedvesim, 
fönhangon és nyiltan oktató, intő és ovó szavaimat, nem vol-
nék követője a jó pásztornak, ki gondomra bizta szent véré-
vel megváltott hívőinek egy részét; csak bérencz lennék, ki 
nem őrzi juhocskáit és nem vezeti jó útra, hanem veszélyes 
időkben intelem nélkül elhagyja és a ragadozó farkasoknak 
engedi át. Sz. Pál apostol egykor ekkép kiáltott föl ; J a j ne-
kem, ha az Istentől kinyilatkoztatott s reám bízott igazságot 
nyiltan nem hirdetem (í. kor. 9, 16.) Az én füleimben is visz-
hangzanak e szavak és mélyen hatnak lelkembe : J a j nekem, 
ha az Istentől kinyilatkoztatott és egyházában reám bizott 
igazságot nyiltan nem hirdetem. Mily rettentő volna a pró-
fétának fölkiáltása: „ Ja j nekem, mert hallgattam" (Is. 6, 5.) 
Ti pedig, kedvesim, lelkismeretben köteleztettek Istentől ren-
dfltfőpásztoroknak, püspöktöknek szavára hallgatni, azt kö-
vetni .A mint az én kötelességem szólni,titeket oktatni,ugy a ti 
kötelmetek azt meghallgatni, a szerént igazodni, ha kath. ke-
resztények vagytok és azok is akartok maradni. Ha volna 
köztetek olyan, ki szavaimra, melyekben szent hivatalomnál 
fogva az egyház tanitását és a lelkismereti kötelességet hir-
detem, nem hallgatna, azokat megvetné, s azokon könnyelmü-
leg tulteszi magát, azt Isten fogja megítélni, rajta teljesedni 
fog Istennek a profeta által nyilvánított fenyegetése : „Meg 
fog halni bűneiben." (Ezech. 3, 19.) Pedig „borzasztó az élő 
Isten kezébe esni" mondja sz. Pál (zsid. 10, 31). De a jó ju-
hocskák meg fogják hallgatni Istentől rendelt pásztoruk sza-
vát és követendik az t ; utjok az égbe vezet, jutalmuk az örök 
élet lennd. Azon bizalom él tehát bennem, hogy ti, mint jó 
juhocskák hallgatni fogtok szavaimra és megmentitek halha-
tatlan lelketeket. Hallgassátok tehát jóakaró szívvel, a mit 
ma mondandó vagyok. 

Mindnyájan tudjátok, hogy a pápa és a császár 12 év 
előtt ünnepélyes szerződést kötöttek egymással, mely concor-
datumnak neveztetik. Ezen szerződésben több más határoza-
tok közt arról is lőn gondoskodva, hogy Austriában a házas-
ság és iskola teljes öszhangzatban maradjon kath. szentegy-
házunk alapelveivel, minthogy Austria az akkori kormánytól 
kath. hatalomnak tekintetett, és mint olyan kormányoztatott. 
Ezen szerződés, melyet a pápa, mint az egyháznak feje, a 
császár pedig mint a kath. államnak fejedelme kötöttek, ezek 
mindegyikétől mint törvényerejű hirdettetett illető alattvaló-
iknak. A pápa az austriai katliolikusoknak egyházi legfőbb 
hatalmánál fogva egyházi törvény gyanánt, a császár pedig 
egmagasb uralkodói jogainál fogva az austriai császári biro-

dalomban mint világi törvényt kötelező erejűnek hirdette ki. 
Ekkép Austriában minden ker. katholikus a concordatumnak 
kettős okból tartozott engedelmeskedni ; először tudnillik, mi-
vel a pápától egyházi törvénynek, másodszor pedig mivel a 
császártól világi törvénynek nyilváníttatott. 

Ezen jogviszony, mely 12 éven át fönállott, f. é május 
25-ke óta némileg megváltozott. Ezen napon ugyanis, mely 
VH-ik Gergely pápa emlékére van szentelve, Austriában az 
u j alkotmánynál fogva törvényhozásra hivatott tényezők 
által uj törvények hozattak a házasság, iskola és némely más 
egyházi viszonyok fölött, melyek következtében a concorda-
tumnak ezekre vonatkozó pontjai megszűntek vagy változtak, 
minthogy Austriát már nem akar ják kath. államnak tekin-
teni, hanem az Austriában divó minden vallásokat egyenjo-
guakká akar ják tenni. Ezen u j törvények által tehát ki van 
mondva, hogy a concordatumnak a házasságra és iskolára vo-
natkozó határozatai t ö b b é n e m t e k i n t e n d ő k v i l á g i 
t ö r v é n y e k n e k Austriában. Ámde a concordatum, mint 
fönebb emlitém, nem csak világi törvény, hanem egyszers-
mind e g y h á z i t ö r v é n y is volt, és mint ilyen áll az most 
is mindazokra nézve, kik ker. katholikusok és azért hitük-
nél fogva a pápát az egyház látható fejének elismerik és tőle 
a köteles engedelmességet meg nem tagadják; "és mint egy-
házi törvény, mely az austriai katholikusokat Isten előtt és 
lelkismeretben engedelmességre kötelezi, mindaddig meg is 
fog maradni, míg a pápa, kitől annak mint egyházi törvény-
nek kötelező ereje származik, azt meg nem szünteti vagy meg 
nem változtatja. Ebből magatok is átláthatjátok, kedvesim, 
hogy mi mindnyájan, kik katholikusok vagyunk, én, a lelki-
pásztorok és ti is, minden kivétel nélkül, a concordatum, mint 
az austriai katholikusokat kötelező e g y h á z i t ö r v é n y 
iránt még mindig engedelmességgel tartozunk, habár az állam 
azt némely pontjaiban többé nem is tekinti v i l á g i t ö r -
v é n y n e k . 

De, kérditek talán, mit tevők legyünk, mikép segítsünk 
magunkon, midőn oly fontos életkérdésekre nézve, minők a 
házasság és iskola, az egyházi és világi törvény egymással 
ellenkeznek ? Kit kövessünk ? Jelenleg csak arra szoritkozom, 
hogy a házasságra nézve mit kell tartani a keresztény katho-
likusnak, miszerént egy részről az egyházi törvénynek eleget 
tegyen és lelkismeretét nehéz bűnnel ne terhelje ; más részről 
pedig, hogy a világi törvénynyel se ellenkezzék és büntetést 
se vonjon magára. Figyeljetek, hogy jól megértsetek. 

Az u j házassági törvény oda irányul, hogy ne csak a 
katholikusok, hanem a protestánsok, zsidók és egyéb vallás-
felekezetek is ahhoz tartsák magokat és oly egybekötésre 
léphetnek, melyeknél az államtörvény a házasság polgári 
következményeit elismeri. Mit tesznek azok, kik nem katho-
likusok, és mennyire fogják fölhasználni a házassági u j tör-
vényt, semmi gondom reá, minthogy én kath. keresztények-
nek vagyok püspöke. De mit kell nektek, katholikusoknak, 
tennetek, világosan és röviden meg akarom fejteni és elvárom, 
hogy atyai szavaimat meg fogjátok hallgatni és követni is 
lelketek üdvére. 

A maj. 25-ről szóló házassági világi törvény néhány 
oly határozatot tartalmaz, melyek által az austriai alattva-
lók k ö t e l e z t e t n e k valamire a házassági ügyekben és 
oly pontokat is, melyek azoknak valamit m e g e n g e d n e k . 
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általános szabály szerént azt meg kell tennünk, mire köte-
leztetünk a törvény által ; de ha a törvény által valami meg-
engedtetik, szabadságunkban áll azt tenni vagy nem tenni, 
mint azt jól meg fontolt okok után jobbnak találja. Ezt józan 
ember nem tagadhatja és mindenki könnyen fölfogja. 

Először arról akarok szólni, mire az uj törvény az aus-
triai alattvalókat kötelezi. Kötelezi őket először is arra, hogy 
mindazok, kik az államtörvényelőtt érvényes házasságot 
akarnak kötni, mindazt megtartják, mi a régi polgári tör-
vénykönyvben erre nézve rendeltetik, vagyis hogy oly házas-
ságra nem lépnek, melynek útjában valamely polgári akadály 
ál l ; különösen, hogy házasság-hirdetésnél mindaz pontosan 
megtartatik, mit a polgári törvénykönyv követel, hogy mind-
azon okmányok, bizonyítványok bemutattatnak, melyeket a 
régi polgári törvénykönyv követel. Ezt tehetitek sőt kell is 
tennetek a házassági uj világi törvény rendelete szerént ; mert 
Austriában eddig sem volt megengedve a katholikusoknak 
mellőzni azon szabályokat, melyeket az érvényes világi tör-
vény fölállított, hogy valamely házasságnak polgári eredmé-
nyei az állam részéről is elismertessenek. Azonban ha valljon 
valamely házasság, mely a világi törvény szabályai ellen 
köttetnék, azonkívül, hogy az a házasság polgári eredmé-
nyeit nem szüli, vagy az illető személyekre büntetést von, 
Isten és a lelkismeret előtt is érvénye3-e vagy nem, a fölme-
rülő esetben fogom meghatározni ; elvárom azonban, hogy ily 
eset ne adja magát elő. 

Az u j törvény meghatározza továbbá, minő jogaik és 
kötelmeik vannak a házasságban a házasoknak a világi tör-
vények szerént. Ezen rendelet teljesen jó és azt pontosan tel-
jesíthetitek, kell is teljesítenetek. 

A házassági uj törvény harmadszor kötelezi a házaso-
kat, hogy elválás esetében, vagyis ha a házasság kötelékének 
fönmaradása mellett együttélésükkel valamely tövényes ok 
miatt föl akarnak hagyni és vagyonukat megosztani szándé-
koznak, e czélból a v i l á g i h a t ó s á g h o z forduljanak. 
Eddig ez ckkép volt : Ha házasok, kiknek házasságuk 
érvényesen köttetett, nem akartak többé együtt élni, az egy-
házi házassági törvényszék Ítélte meg saját hatalmánál fogva : 
ha valljon van-e elegendő ok az asztal- és ágytóli elválásra 
és kimondható vagy megtagadandó-e az elválás. ? Ha az egy-
házi törvényszék kimondotta az elválhatást, ez többé nem 
vizsgáltatott meg a polgári törvényszék által, hanem az egy-
ház által megengedett elválás az ágy- és asztaltól elegendő 
volt, hogy ennek alapján az elválás polgári következményei, 
különösen a vagyon megosztása, minden további nyomozás 
nélkül eszközöltettek. Mostantól fogva azonban a polgári 
törvényszék fogja megvizsgálni, ha valljon oly házasoknak 
kik az ágy- és asztaltóli elválást kérik, megengedhető-e ily 
vállás a házasság polgári következményeire különösen a va-
gyon megosztására nézve. Részemről a kath. egyház szelle-
mében mindig azt kívántam, vajha elválás soha sem fordulna 
elő. Mivel azonban, fájdalom, időről időre előfordulnak ; az 
illető személyek a házasság polgári következményei tekinte-
téből fordulhatnak ugyan a világi törvényszékhez ; de az egy-
házi következményekre, a lelkismereti kötelmekre nézve, me-
lyeket házasságkötéskor a házasok Isten és az egyház előtt 
magokra vállaltak, egyedül az egyházi biró Ítélhet, határoz-
hat. Senkinek sem tiltatik tehát, hogy az ágy- és asztaltóli 

elválás esetében az uj törvény határozata szerént, a mennyi-
ben a házasság polgári eredményeiről van szó, mint osztrák 
állampolgár a világ i hatósaghoz forduljon ; de felednie soha 
sem szabad, hogy ő egyszersmind kath. keresztény is, és mint 
ilyennek meg vannak kötelmei Isten és az egyház előtt is, 
melyek fölött egyedül az egyházi biró Ítélhet. ítéljen tehát 
bár a házasság polgári eredményei fölött az ágy- és asztaltóli 
elválás esetében kizárólagosan a világi törvényszék, a lelkis-
mereti kötelmek felől Isten és az egyház előtt csakis az egy-
házi biró fog határozni. 

Ezek a főpontok, melyek a közönséges életben előfor-
dulnak, és melyek a házassági uj törvény szerént kötelezett-
séget rónak az osztrák állampolgárra. Mint teljesítheti ebbeli 
kötelességét a ker. katholikus anélkül, hogy lelkismeretét 
terhelné, világossan és röviden megmutattam. Tartsátok ma-
gatokat ahhoz ; kétségben pedig folyamodjatok lelkipászto-
rotokhoz." (Vége köv.) 1-k 

B. Kötvös József országgyűlési nyilatkozata. 

I. E Ö t v ö s József b. cultusminiszter : T. ház ! Kis Jenő 
kerülete képviselője interpellatiót intézett a kormányhoz : 

szándékozik-e a kormány, az 1848 XX. t. ez. 3-ik §-a folytán 
az illető hitfelekezeteket meghallgatván az egyházak és isko-
láknak állam részérőli segélyezése tárgyában kimerítő tör-
vényjavaslatot előterjeszteni. 

Megengedi a t. ház,hogy miután ez interpellátiókét tárgy-
ra vonatkozik, t. i. először a különböző egyházok egyházi, má-
sodszor azoknak iskolai szükségeik czéljából való segélyezé-
sére, én e két tárgyat egymástól elválaszszam, s először csak 
az egyházak segélyezéséről szóljak. — (Halljuk.) 

Igen t. barátom interpellatiója hivatkozik a 1848 20. t. 
cz. 3. §-ára, de legyen szabad megemlítenem, hogy interpel-
latiojának tartalma eme t. cz. tartalmával nem egyezik meg ; 
miután t. barátom a külömböző egyházak segélyezésére szó-
lította fel a kormányt, az 1848 20. t. cz. 3. §-a pedig egészen 
mást foglal magában. E 3. §. t. i. világos szavakkal ezt mondja : 
„minden bevett vallásfelekezetek egyházi és szükségei közál-
ladalmi költségek által fedeztessenek." I t t tehát nem egyedül 
segélyezésről van szó, hanem ezen költségeknek az állam által 
való teljes fedezéséről. 

A mi t. barátom kérdését illeti, szándékozik-e a kor-
mány az egyházak segélyezésére nézve kimerítő törvényja-
vaslatot a ház elé terjeszteni : — én azt hiszem, hogy magá-
nak a segélyezés szónak értelme egy kimerítő és részletes 
törvény alkotását bizonyos tekintetben kizárja. Az egyházak 
segélyezése csak budget utján, azaz olyan módon történhetik, 
hogy a kormány az egyes egyházak segélyezésére, a mennyi-
ben ennek szükségét látja, egy évre bizonyos összeget indít-
ványoz. És ez azon ut, melyet a kormány követett, midőn a 
mennyiben a kincstárnak megszorult állapota engedte, az 
egyes egyházaknak ily módoni segélyzésére budgetébe bizo-
nyos összegeket vett föl, melyek ha nem is oly nagyok, hogy 
az egyes egyházak szükségeit teljesen pótolhatnák, legalább 
bebizonyítják azt, hogy a kormány mennyire az ország finan-
cziális állapota engedi, az országnak 1848-ban tett Ígéretét a 
lehetőségig beváltani törekszik. 

A mennyiben a tett interpellatio által azon kérdés intéz-
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tetett a kormányhoz : szándékozik-e még a törvényhozás jelen 
folyama alatt kimeritö törvényjavaslatot terjeszteni a ház elé, 
mely által az szabályoztassék, hogy az ország pénztára min-
den egyes egyházának egyházi szükségeit teljesen fedezze : 
arra nézve bátor vagyok kijelenteni, hogy a kormánynak ily 
törvényjavaslat előterjesztése szándékában nincs és nem is 
lehet, mivel a jelen körülmények közt sem az ország finán-
cziái s állapota nem engedi, sem a kellő előkészületek, me-
lyek a kérdés tisztába hozatalára szükségesek volnának, nem 
léteznek. — Mert ha az ország minden egyes egyháznak egy-
házi szükségei fedezését akarná magára vállalni : akkor min-
denek előtt ezen szükségek teljes ismerete lenne - szükséges, 
már pedig a jelen pilllanatban azon elveknél fogva, a melye-
ket több egyház legfőbb kincseként őriz, azaz az autonomia 
elvénél fogva, a kormány jelenleg nincs azon helyzetben, hogy 
magának az egyes egyháznak jövedelméről és szükségeiről 
oly tudomást szerezhessen, mely egy a ház elé terjesztendő 
törv. javaslat alapjául szolgálhatna. 

Ennyi az, a mennyit t. barátom interpellatiójának azon 
részére válaszolni kellett, mely az egyházak segélyezését 
illeti. Interpellatiójának másik részére, mely különböző egy-
ház felekezetek és iskoláinak szükségeit illeti, és igy a nép-
nevelés kérdésével összeköttetésben áll, e tárgya által oly 
nagy fontosságú interpellatióra nem adhatok jobb választ, 
mint midőn ezennel a népiskolai tanintézetek ügyében a kor-
mány által készitett törv. javaslatot a ház asztalára tiszte-
lettel leteszem. (Altalános élénk helyeslés.) 

Ezen törv. javaslat nem foglalja magában az összes nép-
oktatási kérdést, melynek egyik legfontosabb ága a felsőbb 
nevelés és a közép tanodák rendszere, — egy későbbi tör-
vényjavaslatnak tartatott az fenn — de magában foglalja 
azon intézkedéseket, melyeket arra, hogy hazánkban a nép 
nevelés végre egy az ország állapotához méltó állást foglaljon 
el, szükségeseknek tartok, és miután épen a közoktatásnak 
ezen része az, melynek megalapítása a nemzet legnagyobb 
részének leginkább érdekében fekszik, és miután valamint 
alkotmányunk alapja demokraticus, ugy összes közoktatá-
sunknak alapját is a népnevelésben kell keresnünk, azt hiszem 
ez mindenesetre az első lépés, melyet ezen pályán tenni kell. 

Szükségtelennek tartom, hogy a t. házat ezen törv. ja-
vaslat vagy inkább tárgyának fontosságára figyelmessé tegyem. 
— Felfogásom szerint, ha fontos, hogy tökéletesített közleke-
dési eszközök által ezen haza anyagi érdekeiről gondoskod-
junk , nem kevésbbé fontos, hogy gondoskodjunk azon közle-
kedési eszközökről is, melyeken az eszmék közlekedhetnek. 
(Helyeslés). Ilyeneket pedig csak az iskola által építhetünk. 
(Igaz.) Mai időben, teljes meggyőződésem szerint, minden 
áldozat, melyet az anyagi érdekek előmozdítására teszünk, 
közlekedési eszközeink megjavítása, pénzügyi viszonyainkat 
szabályozó törvények, mind nem fognak czélhoz vezetni, még 
az anyagi érdekek terén sem, ha nem gondoskodunk minde-
nekelőtt a népnek értelmi neveléséről. (Altalános helyeslés.) 

A népnek értelmi emelésében fekszik legbensőbb meg-
győződésem szerint ezen haza egész jövője. (Tetszés.) Ettől 
függ, hogy nemzetünk, mely ezen földet vitézsége által fegy-
verrel fogalta el, azt értelmisége által megtartsa. (Elénk tet-
szés.) Mert Európának ezen helyén más nemzetnek, mint egy 
valóban civilizált nemzetnek helye nincs. (Igaz.) Nem akarok 

szólani a törvény tárgyának fontosságáról, de engedje meg a 
t. ház, hogy annak sürgősségéről szóljak egypár szót. (Hall-
juk). Sürgető szükségnek tartom, hogy a tisztelt ház ezen 
javaslat felett minél előbb határozzon. — Először azért, mert 
ne feledjük el, hogy ezen hazában 2,500,000 iskolaköteles 
gyermek van, és hogy az nem mellékes kérdés, valljon ezen 
2.500,000 gyermek nevelése egy évvel előbb vagy később 
kezdetik meg ; — (helyeslés) másodszor azért, mert bármily 
mélyen legyek is áthatva azon roppant felelőség érzete által, 
rajtam fekszik, miután a népnevelés vezetése reám van bizva, 
én kötelességemet teljesiteni képes nem vagyok, ha a törvény-
hozás bizonyos elveket nem mond ki, melyek a népnevelés 
alapját képezik. Ilyen pl. az iskolakötelezettség, ilyenek azon 
eszközök, melyek által az iskolamesterek ellátásáról és azok-
nak müveltetéséről gondoskodnunk kell. Harmadszor végre 
teljes őszinteséggel be kell vallanom, hogy épen a népoktatás 
terén megváltozott viszonyaink nemcsak haladást nem idéztek 
elő, hanem egyes esetekben visszalépést is. 

Az előbbi absolut rendszer alatt nem lévén törvény, az 
hogy törvény nem létezik, senkit abban, a mit tett, nem aka-
dályozván, az egyes megyékben a szolgabirák és megyefőnö-
kök az iskolakötelezettséget törvényként kimondották és azon 
szülőket, kik gyermekeiket iskolába nem küldik, bizonyos 
birságra Ítélték el, ugy szintén rá octroyálták az egyes köz-
ségekre azon összegeket,melyeket ők az iskolamesternek fizetni 
tartoznak, vagy azon munkát, amely szükséges arra, hogy 
iskola-épületek állitassanak fel. 

Mi mint az országnak alkotmányos kormánya csak ott 
s annyiban rendelkezhetünk, amennyiben a törvény arra jo-
gosít. Es igy mind addig, mig törvény nem létezik, sem az 
egyes szüléket arra, hogy gyermekeiket iskolába küldjék, sem 
az egyes községeket arra, hogy iskolamestereiket ellássák 
vagy iskolaépületeket állitsanak fel, nem kényszerithetjük, 
és ennek folytán biztossá tehetem a t. házat, hogy több helyen, 
mint én hittem, az iskolába járó gyermekek száma — nem 
csak nem növekedett, — sőt fogyott és minden, a mi ezen 
bajoknak elhárítására, részint a népnevelési egyletek alakí-
tása, részint hirlapok ut ján eszközölteti, nem vezethet czél-
hoz, ha a kormány, midőn a népnevelés érdekében rendelke-
zik, nem támaszkodhatik törvényre. 

Megengedi tehát a t. ház, hogy, midőn ezen törvényja-
vaslatot asztalára leteszem, egyszersmind azon kérésemet 
fejezzem ki, hogy bármennyire legyen elfoglalva a t. ház más 
nagyfontosságú tárgyakkal, ezen törv. javaslatot mentől előbb 
tárgyalás alá venni méltóztassék, — mert teljes meggyőződé-
sem szerint a 48-ki törvények valóban biztosítva, végrehajtva 
csak azon napon lesznek, melyen a t. ház a népnevelésről gon-
doskodott. (Altalános élénk helyeslés.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
B A J A jun. A magán érdekek sok fondorlata, a csil-

lámlások utáni üzelmek, és politikai vajúdások közepett jól 
esik sajgó keblünknek örömérzelmeken is enyhülni oly ne-
mes tények fölött, melyekért a tisztultabb nézetű jelen hevül, 
és melyekről a majdan tapasztalásaiban megigazulandó jövő 
hálásan fog megemlékezni. 
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Jézus az. szive előnapján a városházi nagyteremben 
tanács- és képviseleti gyűlés tartatván, Baja városa főbirája 
Loosz Zsigmond közügyeink bölcs és erélyes vezetője a vas-
úti és iskolai ügyeket, mint polgárosodási haladásunk messze-
horderejü emeltyűit pontozván a tanácskozmány első tár-
gyaivá, azon, minden oldalról velősen érvelt vágy jutott 
érvényre, miszerint Baján több, vagy legalább három osztály-
ból álló növelde emeltessék, melyben zárdaszüzekre bizassék 
a leánygyermekek korigényelte neveltetése. Er t jük pedig a 
korigényelte iskolázás alatt a vallás-erkölcsi nevelést, a nők 
szükségeihez mért tanulmányokon kivül a házias kézi mun-
kákrai oktatást, és főleg a női szivnek nemes iránybani ki-
művelését. E szép eszme lángbuzgalmú plébánosunk ft. L a t i-
n o v i c s G á b o r prépost éber lelkében már régen fölvillan-
ván, a kivitelre nézve városunk jelen zilált anyagi helyzetét 
méltányolva, egy aláírási fölhivást tett közzé, mely a jótevő 
kezeket összefűzné oly nevelési csarnok emelésére, melyben 
a vallás, a tudomány, és házias élet boldogító alapelvei hir-
dettetnének. Örömmel jegyzem ide a már eddigelé fölajánlott 
adományzókat ; néhai Latinovics Aurelia hagyatékából jel-
zett czélra 2000 fr.; főt. Kubinszky Mihály kalocsai főszékes-
egyházi kanonok és pesti papnöveldci igazgató ő nagysága 
2500 fr . A bajai nőegylet 2600 fr. Girk György pécsi püspök 
ő nagyméltósága 400 fr. Latinovics Gábor itthelyi prépost-
plebanos 100 fr. Loosz Csernusz Vilma úrnő 50 fr. A szán-
tovai kerületi főt. papság 41 fr. 50 kr. A bajai gymna-
siumi tanárkar 20 ft. A takácsczéh 20 fr. Oszvesen 7731 fr, 
50 kr. Ez azonban csak félöszveg egy alkalmas épület meg-
vételére, czélszerü átalakítására, és kellő berendezésére, miért 
is ez ügy kezdeményező apostola, buzgó plébánosunk azon 
édes reményben folytatva fölkeresi a nevelés és adakozás 
nemtőit , hogy az emberiség neveltebb jövőjének, családi 
boldogabb létének e temploma mi hamarább fölépittessék. 
Városunk képviselő testülete ily vonzó példákra föllelkesed-
vén az alkalmazandó zárdaszüzek eltartására évenkint 1200 
frtot szavazott meg. — Ily üdvös intézményeket eredmé-
nyezhet a község világi és egyházi ügyvezetőinek közlelke-
sülése, és vallási alapra fektetett hazafias kézszorítása. A 
történelem áldva és hálával jegyzendi fel a derék férfiak 
neveit; a magas ég pedig virasztani fog a szíves adakozók 
fö lö t t ! Bandi János. 

PARTS. A politikai események mellett csendesebb lefo-
lyású és kevésbbé feltűnő dolgok történnek, melyeknek befo-
lyása a világ átalakulására talán biztosabb,hatalmasabb. Ezen 
dolgok a nagy tömegek figyelmét kikerülik, magok az állam-
férfiak sem veszik számításba, de mialatt ők erőködnek, hogy 
az emberi ügyeket tetszésök szerént igazgathassák, a gond-
viselés titkon és zaj nélkül hiusitja meg terveiket. Az eszmék 
és tanok oly mozgalmának vagyunk tanúi, mely adott időben 
csodás következményeket szülhet. Az általános föltevés elle-
nére az anyagi hatalom egy erkölcsi erő által fog legyőzetni, 
melynek létezését nem is gyanitá. Ez már többször ismétlő-
dött a világban, és újra meg fog történni. 

Nem kell kétségbe esni a jövő fölött. Tagadhatatlan, 
hogy az egyház kebelében az igazság telje van, és bátran ál-
lithatni, hogy az igazság megismerésében haladás észlelhető 
és egyúttal az egység utáni törekvés. Az utolsó pápák körle-

velei, jelesen az, mely a Syllabust követte, a Syllabus maga, 
a püspökök önkénytes csatlakozása, a Romában legújabban 
tartott két gyülekezet, és valamivel hátrább tekintve, a bold. 
Szűz szeplőtelen fogantatása hitágazatának kihirdetése, a kü-
szöbön levő egyetemes zsinat mindez az egyház teljes életere-
jéről tanúskodik, és fiainak egyértelműségéről. Hozzá adhat-
juk a katholicismusnak Európában és a keleteni hódításait. 
Ezekre megy azon görög és örmény szakadárok száma, kik 
az utóbbi időkben Roma tekintélyét elismerték, az elvált egy-
házak kebelében is észlelhető az egység felé törekvés. Eléggé 
ismeretesek Angliában a puseysták és ritualisták mozgalmai, 
s habár szűkebb körben Oroszországban sem hiányoznak ha-
son jelek, hogy némelyeknél Pusey tudor a három egyház 
egyesülésére vonatkozó terve rokonszenvvel találkozott. Ro-
ma nem veté meg a jó de téves szándékot, habár a lehetetlen 
compromissumot el nem fogadhatta. 

A figyelemre méltó események közöl különösen három 
van, melynek jelentősége félreismorhetlen. Szólni akarunk az 
angol államegyház ellen intézett támadásról, a bolgárok térí-
téséről, és Oroszország hiu törekvéséről Lengyelországnak 
hitehagyását keresztül vinni, 

Az irhoni anglikán államegyház megtámadói különböző 
indokokból indulnak ki. Különösen irányadó azokra nézve, 
kik Gladstone zászlaja alatt sorakoznak, a természeti méltá-
nyosság érzelme, mely szüli, hogy egy nagy igazságtalanság 
fellázítja a becsületes lelkeket, és másodszor a katholicismus 
iránti jóakaró hangulat. Merész volna-e azon remény, hogy 
Anglia meg fog térni ? Ezen ország sokáig kérlelhetlen ellen-
sége volt Romának. Kormányának ellenséges indulata táplál-
tatott a nemzeti előitélotek folytán, IIa ezen előítéletek meg-
szűnnek, a közvélemény, mely Nagy-Britanniában tagadha-
tatlanul roppant befolyást gyakorol, kényszeritendi az állam-
férfiakat, hogy szemben a kath. egyház fejével más állást 
foglaljon el. Igen nem csak Anglia katholikusai fogják érezni 
a jelen vallási mozgalom üdvös következményeit, hanem egész 
Europa, melyre Angliának annyi érdeke van, az egész világ, 
melyet telepitvényei benépesítenek. 

A bolgárok egyesülésének ügye egy időre, ugy látszik, 
megakodt. Várni lehetett, hogy Oroszország minden erejével 
akadályokat görditend elébe. Nem ijedt vissza semmi eszköz-
től, hogy e népet a sehismának megtartsa. De mindhiában, a 
mozgalom megindittatott, a mag termékeny földbe esett, a bő 
aratás bizton várható, mihelyt a benszülöttekből képezendő 
papság müve be leend fejezve. Ez csak idő kérdése, és azért 
e részről is remény mutatkozik. 

Ami Lengyelhont illeti, hihető, hogy a gondviselés nem 
hiában őrizte meg sértetlenül a kath. hitet e nemzetben 
minden üldözés ellenére. E nép, mint az Osservatore Romano 
megjegyzi, hármas hivatással látszik birni, hogy segítse vi-
szaverni a mohamedánokat a Bosporus partjaira, szabjon ha-
tárt az orosz panslavismusnak, és a német pantheismusnak, 
mely utóbbiak kezet nyújthatnának egymásnak, hogy leront-
sák a pápaság befolyását Európában. 

A nagy viszály — irja idéztem lap — moly századok 
óta választja el a keletet nyugottól, nem szüntethető meg, 
mint azon két nagy elv kibékítése által, melyeket képvisel-
nek, és e kigyeztetés nem létesülhet, csak az elpuhult nyu-
goti társadalomnak azon hitbeli állhatatosság általi megifjitá-



sával, mely állhatosságnak bölcsője a keleten van. A régi 
hagyományok széttépett lánczát újra egygyé kell fűzni, azon 
hagyományokat, melyek helyébe a reformátio, és forradalom 
újdonságait elég botorul léptették. Kétségen kivül a hü ka-
tholikus Lengyelország megakadályozandja a moskovita 
uralmat abban, hogy Európában a szakadárság, és autocratia 
kettős zsarnokságát megalapítsa. 

Mi az, mi mindeddig gátolta Oroszországot nyugotra 
vonatkozó tervei létesitésében ? Lengyelország, és csakis 
Lengyelország. És hogy minden vérengzés daczára sem 
leend hűtlen missiojához , Czartoriczky herczeg legutóbbi 
beszédében honfitársai nevében hirdeti a világnak. 

Hanem maga Oroszország is nem hallja-e meg azon 
titokteljes szózatot, mely a kebleket megindítja, és nem sej-
tett jobb jövőt látszik hirdetni ? Nem észlelhetni e nála is az 
újjászületés mozzanait ? 

Az Osservatore Romano ez irányban is reményeknek 
ád kifejezést. Elfogadjuk, habár hitünk e tekintetben nem ab-
solut. Senki sem tudhatja, merre felé fog hajolni egy mive-
letlen, alig emancipált nép. Meglehet, hogy épen tudatlansága, 
együgyüsége fogja könnyíteni az egységliezi visszatérést. 

Fegyveres összecsapás a jelenben, ha ki nem kerülhető, 
talán azon eredménynyel fog bírni, hogy sok nehézségeket 
ketté vág, melyeket megoldani lehetlen volna, és talán épen ez 
fogja az annyi események által előkészített közeledést siet-
tetni. 

VEGYESEK. 
— Ő szentsége jun. 22-i allocutiojában adott kifejezést 

azon bánatos érzelemnek, melyet főpásztori szivében az ujabb 
osztrák törvények méltán keltettek. A valóban apostoli bá-
torságú és félreismehetlenül nagy horderejű szózatnak eredeti 
szövegét várjuk. 

— A „P. II." szerént primás ő lierczegsége a föns. M. 
Valeria királyi herczegnő megkeresztelése emlékeül sz. Ja-
nuar jeles rendjének nagy keresztjével tünttetett ki. 

— S z a b ó József pápai praelatus és esztergomi kano-
nok ő mlgát a szentatya nilopolosi püspökké praeconisalta. 
Ad multos annos ! 

rr 
— O es. k. ap. Fölsége H o m o k y Imre lekéri apátnak 

a közoktatás terén szerzett érdemei elitmeréseül a „vison-
tai" elönév használhatásának engedélyezése mellett a magyar 
nemességet díjmentesen adományozni méltóztatott. — G y u -
r i k o v i c s Mátyás nyitrai esperes-plebanus pedig az ifjúság 
erkölcsös nevelése körül tett fáradozásai jutalmaul a Ferencz-
József-rend lovagkeresztjével diszittetett föl. 

— Különös mozgalom támadt Berlinben. Knak prot. 
lelkész tudnillik, különben egyik oszlopa a protestantismus-
nak, nyilván hirdeti, hogy ő Jozueval azt tartja, miszerént 

a föld áll, és a nap forog körülötte. Az orthodoxok ezen véle-
ményhez csatlakozván, meggyült a bajuk a természettudósok-
kal. Innen alkalmat vévén egy kath. tudós, bebizonyítja, hogy 
a copernicanus rendszer ellen nem a pápák, hanem prot. 
zeloták keltek ki és kárhoztatták azt. 

— A dresdai „Lutheraner Verein" Brunn pastortól ily 
czimü röpiratot adott ki : „Ist der Papst der Antichrist ?" mely-
ben bevitatni igyekszik, hogy az antichristus jellegei mind a 
pápában és csak is benne lelhetők föl, és igy nincs kétség, 
hogy ő az ! Épen jókor jön Luther wormsi szobrának leleple-
zésére. Szóljon valaki nálunk igy Lutherről, majd a fejéhez 
verik a bibliát, mint Lőrincz pap fenyegetőzik a „Dózsa" 
czimü darabban. 

— S a r t o r i Károly apostoli és herczegprimási könyv-
kereskedő igen korszerű kérdéseket tárgyaló füzetkéket ad 
ki. O az egyetlen, ki üzletéből kizár minden hit- és erkölcs-
ellenes irodalmi termékeket. Legújabb kiadványai leginkább 
az osztrák egyházi állapotokra vonatkoznak. Egyik raktára 
Esztergomban van, ajánljuk őt mint hit- és hitelhü keres-
kedőt. 

A m. k. egyetem mult hó 25-én tartotta újjáalakításá-
nak 88-ik évforduló ünnepét. Dr. R o d e r Alajos apát-kano-
nok és egyetemi rector ő nga főnkéit beszédet tartott a tudo-
mány és művészet igazi haladásának nélkülözhetlen erkölcsi 
alapjáról. 

— F o r s t e r Ernő pálfai plebanus dicséretes jótékony-
ságának uj jelét adá azon 200 frtnyi alapítványban, melyet a 
a tolnamegyei népnevelési egylet számára tett azon czél-
ból , hogy ezen ősszegnek évi 6 % kamatja rendesen 
az iskolai év kezdetével a paksi szegénysorsu kath. tanulók 
tanszükségleteinek beszerzésére fordittassék. (F. L.) 

— Beküldetett : „A vallás- és közoktatási magyar kir. 
ministernek legalázatosb előterjesztése a felügyelete alatt levő 
magyarországi közalapítványi alapok és jószágok 1867. évi 
pénztári és gazdászati állapotaról s a vallás- tanulmányi és 
egyetemi alapok 1868. évi költségvetési előirányzatáról." A 
13 ivre in 4-o terjedő munkálat igen érdekes adatokat tartal-
maz, melyek annál nagyobb figyelemre méltók, minél szen-
tebb a jog, mely a katholikusokat alapitványaik és azok ke-
zelése iránt megilleti. 

— Chicagóban feniai gyűlés tartatott egy épület máso-
dik emeletén, 400-an lehettek jelen. O'Neil tábornok elnökölt, 
jelenvolt Gibbons James is mint alelnök. Tanácskozás alatt 
a padolat leszakadt, és pedig a nagy tombolás következtében, 
melylyel köztetszésöket nyilvánították az alelnök beszéde 
fölött. A jelenlevők mind irlandiak voltak, egy halotton kivül 
5-en súlyos, 30-an pedig könnyebb sebet vagy zúzást kaptak 

Hegyes adakozás. 

Az algíri ínségeseknek dr. C s ő s z Imre 

Szerkesztői tudósitás. 

N.-Váradra dr. L-n Ágostonnak : Szívesen fogadjuk. 

3 . frt . 

Előfizetési hirdetés. 
Folyóiratunk t. cz. kegyelőit bizalomteljes tisztelettel bátorkodunk fölkérni, hogy a szokott föltételek 

mellett a „B,eligio"-ra való előfizetést minél-elöbb megujitani méltóztassanak. 
Pest, jun. 4-én 1868. 

Szerkesztőség : Magyar-utcza 34. sz. I. emelet. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor és társainál. Halpiaca és aldunasor sarkán 9. sz. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, julius 4-én. II. Félév. 1868. 

T A R T A L O M : A katholicismus Poroszországban. — 
Allocutio Sanctissimi. — F e s z l e r József püspök körlevele. 
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A katholicismus Berlinben. 
(Folyt.) 

Engem maga a főnöknő, ki egyike volt azon 
első háromnak, kik oly szegényesen települtek le itt 
Berlinben, vezetett a keresztény szeretet e gyönyörű 
épületében körül. Nem győztem eléggé bámulni a 
rendet és tisztaságot, — minden szükségesről a leg-
czélszerüebben gondoskodva van. Érdemes ruhatá-
rukat nézni, a mindenféle kötések, tépések sat. bő 
készletét, s mindez oly fehér oly tiszta mint a hab. 

Minő egészen más képet nyúj t az ily betegápo-
lás, mint a királyi nagyszerű kórházak, például a 
több utczát képező óriási „Chariíée." Rend, tisztaság 
itt is honol, sőt annyira mintaszerüleg vannak beren-
dezve, mint Poroszországban egyáltalán minden köz-
intézet, hogy a legszigoruabb szakférfiú is alig ta-
lálna valami gáncsolni valót. Hogyan van az mégis, 
hogy ezeket látogatván meg, oly hidegen, oly idege-
nen érzi magát az ember lelke, — s alig várja, hogy 
ismét szabadulhasson a szenvedés e házából ; — még 
viszont emitt minden oly barátságos, oly szeretetteli 
alakot ölt, hogy az ember szintén jól érzi magát itt 
a betegek között. De hogy is ne, hisz itt a betegek 
arczkifejezése is egészen más, szelid megnyugvás, s 
az önzetlen szeretet-szülte ápolás iránti hálaadás 
nemesitő érzéseit olvashatod azokon. 

A szép tágas és magas termeken, s a két vagy 
egy ágygyal biró nem kevésbbé egészséges fekvésű 
magán beteg szobákon kivül, az intézetnek vannak 
igen czélszerü fürdő szobái, s az üdülő betegek szá-
mára gyönyörű kertje, két egymástól elzárt osztály-
lyal, egyike a férfi másika a nőbetegek számára. 
Maguk a szerzetesnők megelégesznek az épület há-
tulsó részén fekvő zöldséges kertben egy kis lúgos-
sal s néhány séta úttal egészségök fenntartására 
szükséges kis szorakozási helyül. 

Es ez untig elég ! E jó teremtéseknek bizony 
kevés idejök van a szórakozásra, mert e roppant 
kórházban minden legcsekélyebb szolgálatot, el-
kezdve az utólsó konyhai szolgálattól egész a gyógy-
szertárig ők teljesítenek, s rendesen ?lig vannak 18 — 
20 

-an. Igen még a gyógyszertárban is ők működ-
nek. A gyógyszerésznőknek természetesen előbb az 
itteni universitáson a vizsgát ki kellett állani, s 
mondják, azok a protestáns tanárok nem győztek 
eléggé csodálkozni az apáczák meglepő készültségén. 

Az udvar túlsó felén egy külön kis épületben 
pedig kath. árvaházuk van, még most csak 70—80 
árvagyermek számára, de ezt is emelni akarják. 

S mindez olvasóim! alig husz év alatt, ugy 
szólván semmiből. Mert itt természetesen arról szó 

' Sem lehet, hogy a kormány vagy a város vagy más 
hasonló nyilvános testület alapitana vagy segélyezne 
ilyszerü intézetet; — a mit itt látunk az mind a 
vallásos polgárok összezsugorgatott filléreiből épült. 

Ep a kertet néztük meg, midőn én egész egy-
szerűségemben kérdeztem a főnöknőt, hogy hol van 
e nagyszerű intézet alaptökéje letéve ? nem is kétel-
kedvén azok után amiket láttam, hogy annak roppant 
nagynak kell lenni. — Oh uram! felelt ő moso-
lyogva, hisz nekünk semmink sincs, csak adóssá-
gunk, mert még ez épületre is tartozunk. 1854-ben 
kezdettük építtetni, s azóta annyi drága esztendő 
volt, hogy a legjobb akarat mellett sem tudtuk egé-
szen kifizetni. — Tehát semmi biztos jövedelmök 
sincs? — Semmi. — De a világ kincséért! miből 
etetik napról napra e sok embert, s mivel fedezik e 
tenger költséget? — A jó Isten gondoskodik felő-
lünk, felelt angyali nyugalommal. 

Nem megható ez ? Nem tanubizonysága-e ez a 
polgárok vallásosságának és áldozat-készségének? 
Ily és ehez hasonló föláldozás nem téveszti el hatá-
sát még a protestáns lakosságra sem. A józanabbak 
és okosabbak napról napra nagyobb tisztelettel kez-
denek szólni az apáczákról, s napról napra több el-
fogultságot tesznek le a katholikus egyház institu-
tioi iránt. 2 
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A sz. Orsolyáról nevezett apáczáknak, kik itt 
két rendbeli , — elemi és fensó'bb leányneveléssel 
foglalkoznak, most már szintén saját zárdájuk van 
nyilvános templommal. E szép kis templom számára 
maga a királyné ajándékozott nébány gyönyörű 
képet. Ezen nó'szerzetet az előbb emiitett buzgó 
prépost, dr. Pelldrám, liozta ide Boroszlóból, s pedig 
nem csekély nehézség- és ellenszenvnek daczára. 
Ezek is eleintén nagyon szegényesen, egy privátház 
kibérelt második emeletében települtek le, s ott éltek 
több éven át. „De hogy voltak képesek a clausurát 
ott megtar tani?" — kérdeztem én meglepetve a fő-
nöknö't. — Oh nagyon jól felelt ö. S daczára annak 
hogy kertünk nem volt, sőt még az emeletről sem 
jöhettünk le, hála Isten mind egészségesek voltunk, 
— a jó Isten gondoskodott felőlünk. 

E két nőszerzeten kivül még vannak szürke 
nénikék, kik betegápolással foglalkoznak, — s a jó 
pásztorról nevezett congregatió, k ik Berlin közelé-
ben az elhagyatott gyermekek gondját viselik, s az 

f elesett leányoknak nyitnak menhelyet s javitó 
intézetet. 

íme még egynémely fővárosban azt hiszik, 
hogy a fölvilágosultságnak, a müveit korszellemnek 
a democratiának tehát a népnek tesz valami dicső-
séges szolgálatot, ha a szegény apáczákat a korhá-
zakból és növeldékből is kihajgálják, vagy a legfri-
volabb guny- és rágalom-koholta föladásokkal a 
nyilvános törvényszékek elé idézik ; — addig itt az 
intelligentia fővárosában, e valóban mivelt s mun-
kás polgárok ugy tekintik őket mint az emberiség 
áldását, s arczok verejtékével szerzett s félre rakott 
filléreikkel segitik őket, mert nagyon jól tudják, 
hogy hisz önmaguk és gyermekeik javára vannak 
azok. 

Sőt a legújabb idő óta egy férfi-szerzet is és 
pedig épen a domonkosok települtek le Berlin egyik 
külvárosában. Elképzelhetik olvasóim, hogy elein-
tén nem csekély föltűnést okozott Berlin utczáin, 
hol azelőtt papi köntöst is alig lehetett látni, e szi-
gorú szerzet csuklája. Azonban a tiszteletnek egy 
nemét még a legelfogultabb protestáns lakosok ré-
széről is kierőszakolták maguknak e buzg-ó atyák. 
Itt is a feláldozó szeretet tett legtöbbet, mert először 
a hires p. Oeslaus (Stollberg Robianó gróf) ki a ke-
resztény szeretet és az emberiség javáérti hősies fel-
áldozás müveiben annyira kitüntette magát, jött be 
Berlinbe. Ily emelkedett lélek s ily elvitázhatlan 
érdemű szerzetes ellen természetesen senki sem mert 
szólani vagy izgatni. 

Ez apostoli buzgoságu férfiú Berlin egyik legel-
hagyatottabb részébe jött lelkipásztorkodni. Ugyanis 
a brandenburgi kapun kivül jobbra van a hires 
„Moabit" ezelőtt külön falu, pár év óta azonban a 
várossal egyesitve levén, Berlinnek mintegy „city"-
jét képezi. Ezen gyár-külvárosban van a többi kö-
zött a hires Borsig-féle gépgyár is, mely oly óriási 
nagyságú, hogy naponkint 3000 munkásnál többet 
foglalkoztat. E munkások nagy része Szileziából 
való (maga Borsig is sziléziai lévén: ő maga azon-
ban protestáns) mások a rajnai tartományokból és 
Vesztpliáliából, e szerint e gyárban magában a kath. 
száma az 1000 meghaladta. Ezek szegények vallási 
vigasz tekintetében siralmas állapotban voltak. Az 
előbb emiitett sz. Sebestyén-plebániába levén beke-
belezve, mely innét szörnyű messze van, s e mellett 
a mindennapi kenyér keserves megkeresése nem sok 
időt engedvén nekik, — még a rendes isteni szolgá-
latra is csak nagy ritkán juthattak, minden egyéb 
lelkipásztorsági felügyelettől pedig úgy szólván 
egészen meg voltak fosztva. 

A buzgó pater Ceslausnak van legtöbb érdeme, 
hogy itt ujabb időben egy külön kis katholikus köz-
ség alakul. Ugyanis Moabit buzgó katholikusai 7500 
tallérért egy kis fundust vettek egy kis lakással, s 
itt települt meg u j lelkipásztoruk a jó páter Oeslaus 
két más domonkos társával. Ujabb megerölteltés után 
e buzgó polgárok keserves keresményökből ismét 
2000 tallért adtak össze, s azonnal elkezdték kis 
templomukat épiteni, mely nagylelkű jótevők, mint 
Pourtalés grófnő, Újest herczegnő, Wagenlieimné és 
Arnold udvari liferans könyöradományai által csi-
nosan feldiszitve, már készen áll ; s már is kicsiny 
mert alig képes befogadni az ájtatos hiveket, kik ide 
sereglenek páter Oeslaus kenet-teljes predikátzióit 
hallgatni. 

Különben a szerzetes ruha nem egészen újdon-
ság Berlinben. Pár év előtt a jezsuiták tartottak itt 
missiót, — tavai pedig a hires convertita Ratisbonne 
Alphonz atya tartotta sz. Hedvig templomában a 
böjti szónoklatokat. 

Az idén kevésbbé érdekes egyeniség, — szin-
tén convertita, az ismeretes pater Herman volt a 
böjti szónok, — kinek ismeretségére kétszeresen 
örültem, mert ő némikép a mienk magyaroké is. 

Ezen úgynevezett pater Herman, hamburgi 
zsidó gyermek volt. Cohn Herman, de már kora fia-
talságában rendkivüli zenei tehetsége miatt föltűn-
vén, 12 éves korában Párisba jött, s ott a mi Liszt-
ünknek egyik első s legkedvesebb tanitványa lőn. 
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Ily vezetés mellett csakugyan rövid idő alatt a 
legünnepeltebb zongora játszóvá fejlődött, s még 
akkor az úgynevezett virtuozenthum fénykorát él-
vén, a mi Hermanunkat is egyik kitüntetés a másik 
után érte. A mámoritó dicsőség e sikamlós pályája 
csakhamar elrészegité a művész lelkét, mely a ke-
resztség szentségében újjászületve nemievén, a világ 
csábitásainak még inkább ki volt téve. Gondtalanul 
belevetette magát a párisi élvezetek tengerébe, s he-
ves lelkülete u j és u j gyönyörökben kereste szom-
júságának enyhitését. Mig igy nyugtalanul hányat-
tatnék az erkölcstelenség örvényében ide s tova, 
egyszer véletlenségből egy katholikus templomba 
vetődött, ott megszállta az Isten malasztja, s ő maga 
mondja, hogy érezte, miszerint e percztől fogva ka-
tholikus volt. Teljes megtérése és keresztsége után 
a szigorú Carmelita-rendbe lépett, s ott sz. Ágoston 
nevét kapta, tehát tulajdonképen páter Augustinus 
volna, de előbbeni zsidó nevétől nem tud szabadulni, 
mai napig is mindenki páter Hermannak hivja. 

Én azt hittem, hogy ily nevezetes convertita nyil-
vános föllépése itt Berlinben roppant sensatiót fog 
csinálni, s a journalisták s minden úgynevezett szép 
szellemek csak ugy tódulni fognak sz. Hedvig tem-
plomába, olyan formán mint Bécsben Klinkowström 
vagy Schmude predikátzióira, az a sok szemtelen 
üres fejű és üres szivü kéjencz, kik aztán, természe-
tesen be sem várván a predikátzióra következett áj-
tatosságot, szaladtak szellemdusnak vélt frivol meg-
jegyzéseiket s alávaló elferditéseiket a világ négy 
részébe kiszórni. 

De minő nagy volt meglepetésem, mindennek 
ép ellenkezőjét találván. Tele volt ugyan a tem-
plom mindig, sőt lehet mondani tömve, pedig páter 
Herman az egész böjtön keresztül hetenként három-
szor prédikált, s mindig egy orán tul, — de itt álta-
lában nincs divatban, hogy az emberek kiváncsiság-
ból, vagy plane journalistikai alávaló kémkedésből 
jár janak a templomba, s itt még pater Herman sem 
tett kivételt, mert ennek hallgatóin is feltünőleg 
észre lehetett venni, hogy egyedül tanulság s lelki 
épülés kedvéért jöttek a templomba. 

S e tekintetben pater Hermann szónoklatai bő 
táplálékot nyújtottak. Én azon beszédjeit hallottam, 
melyekben a kereszténynek méltóságáról értekezett, 
s az utolsót nagypénteken Krisztus Urunk szenve-
déseiről. Én megvallom azok után, mit személyisé-
géről s regényes múltjáról hallottam, egészen mást 
vártam. Távol minden szónoki hatásvadászattól, a 
legnagyobb egyszerűséggel a tiszta positiv katholi-

kus tant adja elő ; — de ez egyszerű keresetlen elő-
adásban van valami oly mélyen meggyőző és meg-
ható hang, melyet egyedül a szónok rendithetlen 
meggyőződése lehelhet bele. S itt láttam, hogy minő 
hatása van az ily egyszerű, tisztán positiv predi-
katzióknak, — mert midőn az „Amen" után az itt 
szokásos „Lamm-Gottes" ének a hivek ezereinek aj-
kairól megrendült, ez ének oly szivből lélekből fa-
kadt, hogy e- megható hangokban lehetetlen volt 
észre nem venni, hogy a szónok mély meggyőződése 
s rendithetlen hite e szivekben visszhangra talált. 
Itt, ugyan nem ment ki senki a predikátzió után, 
hanem a reá következett litaniában mindenki hő 
imában rebegett hálát a mindenhatónak a nyert ok-
tatás és lelki épülésért. 

En pater Hermannal Karker prépost ur ven-
dégszerető asztalánál találkoztam többszörösen. Meg 
nem állhattam, hogy meg ne kérdezzem, valljon 
zongoráz-e még? — Soha; nagy ritkán orgonál sa-
ját templomjukban. De azért a művészetet egészen 
nem hanyagolja el, habár az most egyedül Isten 
dicsőségére hangzik még. O ugyanis üres óráiban 
egyházi énekeket componál, melyek egyes füzetekbe 
gyűjtve Perisse kath. könyvnyomdájában jelennek 
meg Párisban. S egynémelyike oly nagy keletnek 
örvend, hogy például az „Amour à Jesus Christ" 
czimü füzet tiszta jövedelmén több falusi templomot 
épitettek. Én a „Gloire a Marie" czim alatt össze-
gyűjtött Maria-énekeit hoztam el magammal, s az-
óta átnézvén a hazai májusi ájtatosságok emelésére 
nagyon merném őket ajánlani, úgyis ezen czélra le-
vén szánva, ép 32 dal van három hangra igen szép 
orgona-kisérettel. Talán találkoznék ki a franczia 
szöveget magyarra forditaná. S azért is nagyon mer-
ném őket ajánlani, mert a mellett, hogy mélyebb 
klasikusabb zene, készakarva oly egyszerűen van 
tartva, hogy minden nagyobb nehézség nélkül ki-
sebb templomokban is, a hivek épülésére elő 
lehetne adni. 

Ha pedig valakit olvasóink közül érdekelne 
pater Herman berlini böjti szónoklatainak szellemé-
vel bővebben megismerkedhetni, utasít juk őket a 
berlini „Märkisches Kirchenblatt" czimü lap ez idei 
14—16 számaira, melyekben kettő a fönnebbi emii-
tettek közül („Ueber die Würde des Christen.") 
megjelent. Lá t ják ebből olvasóim, lxogy a berlini ka-
tholikusoknak meg van saját egyházi lapjok, mely 
mondhatom már igen szép keletnek örvend. Szer-
kesztője a sz. Hedvig-plebania buzgó vicáriusa, a 
derék Müller, kinek a társadalmi téren is a katlioli-
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kus öntudat ébresztése és a vallásos hitélet fejlesz-
tése körül véghetetlen sok érdemei vannak. 

Igazán Krisztus szive szerinti buzgó lelki-
pásztor. 

A berlini egyházi társulatok- és egyleteknek is 
mindnek ő a lelke. 

Igen olvasóim ! alig van életre való egyházi tár-
sulat vagy egylet, mely itt Berlinben megalapitva 
nem volna. 

Sz. Bonifácz-egylet, sz. Vincze-egylet, Pius-
egylet sat. évek óta mind a legtermészetesebb fejlő-
désnek s minden legcsekélyebb erőltetettség nélkül 
a legszebb virágzásnak örvendenek. 

(Folyt.) 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

P II 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E IX. 
ALLOCUTIO 

HABITA IN CONSISTORIO SECRETO DIE XXII. JUNI1 
MDCCCLXVIII. 

Venerabiles Fratres, 
Nunquam certe fore putavissomus, Venerabiles Fratres , 

ut post Conventionem a Nobis cum Austriae Imperatore et 
Rege apostolico, bonis omnibus exsultantibus, tredecim fere 
ab hinc annis iiiitam cogeremur bodierno die gravissimas de-
plorare aerumnas, et calamitates, quibus inimicorum homi-
num opera nunc in Austriaco Imperio catbolica Ecclesia mi-
serandum in modum affligitur ac divexatur. Siquidem divinae 
nostrae religionis hostes non destiterunt omnia conari, ut 
eamdem Conventionem destruerent, et maximas Ecclesiae, 
Nobis, et Apostolicae huic Sedi inferrent injurias. Etenim die 
vicesima prima mensis Decembris superiori anno infanda sane 
ab Austriaco Gubernio veluti Status fundamentum lata lex 
est, quae in omnibus Imperii regionibus etiam catholicae reli-
gioni unice addictis valere, et vigere omnino debet. Hac lege 
omnis omnium opinionum, et librariae artis libertás, omnis tum 
fidei, tum conscientiae, ac doctrinae libertás statuitur, et civi-
bus cujusque cultus facultas tribuitur excitandi educationisj 

doctrinaeque instituta, et omnes cujusque generis religiosae 
Societates aequiparantur, et a Statu recognoscuntur. Equidem 
ubi primum id dolenter agnovimus, Nostram vocem statim 
attollere optavissemus, sed longanimitate utentes tunc silen. 
dum censuimus, ea praesertim spe sustentati fore ut Austria-
cum Gubernium justissimis Venerabilium Fratrum Sacrorum 
in Austria Antistitum expostulationibus dociles praebens aures 
vellet saniorem induere mentem, et meliora suscipere consilia. 
Sed inanes Nostrae fuere spes. Namque idem Gubernium die 
vicesima quinta Maii hoc annoaliam edidit legem, quae omnes 
illius Imperii populos etiam catholicos obligat, et jubet filios 
ex mixtis conjugiis natos sequi debere patris religionem si 
masculi sint, si vero feminae, religionem matris, et septennio 
minores debere parentum a recta fide defectionem sectari. 
Insuper eadem lege plane omnis deletur vis promissionum, 
quas inerito, atque optimo jure catholica Ecclesia omni-

no exigit, ac praescribit antequam mixta contrahantur matri-
monia, et ipsa apostasia tum a catholica, turn a christiana 
religione ad civile jus elevatur, et omnis Ecclesiae auctoritas 
in sacra eoemeteria de medio tollitur, et catholici coguntur 
humare in suis coemeteriis haereticorum cadavera, quando 
iidem haeretici propria non habeant. Ipsum praeterea Guber-
nium eadem die vicesima quinta Maii hujus anni non dubiia-
vit de matrimonio quoque legem promulgare, qua leges ad 
commemoratae Nostrae Conventionis normam éditas plane abo-
levit, et in pristinum vigorem restituit veteres Austriacas le-
ges Ecclesiae legibus vehementer adversas, et matrimonium 
etiam, uti dicunt, civile omnino improbandum, asseruit, con-
firmavit, quando cujusque cultus auctoritas deneget matrimonii 
celebrationem ob causam, quae nec valida, nec legális a civili 
auctoritare recognoscatur. Atque hac lege Gubernium idem 
omnem Ecclesiae auctoritatem, et jurisdictionem circa matri-
moniales causas, omniaque tribunalia dc medio sustulit. Legem 
quoque de scholis promulgavit, qua omnis Ecclesiae vis de-
struitur, ac decernitur supremam omnem litterarum, discipli-
narumque institutionem, ac vigilantiam ad Statum pertinere, 
ac statuitur, ut religiosa dumtaxat institutio in popul aribus 
scholis a cujasque cultus auctoritate dirigatur, utque variae 
cujusque religionis Societates aperire possint peculiares, et 
proprias scholas pro juventute, quae illam credendi normam 
profitetur, utque ejusmodi quoque scholae supremae Status 
inspectioni subjiciantur, ac doctrinae libri ab auctoritate civili 
approbentur, iis tantum libris exceptis, qui religiosae institu-
tioni inservire debent, quique ab auctoritate cujusque cultus 
approbandi sunt. 

Videtis profecto, Venerabiles Fratres quam vehementer 
reprobandae, et damnandae sint ejusmodi abominabiles leges 
ab Austriaco Gubernio latae, quae catholicae Ecclesiae do-
ctrinae ejusque venerandis juribus, auctoritati,divinaeque con-
stitution^ ac Nostrae et Apostolicae hujus Sedis potestati, et 
memoratae Nostrae Conventioni, ac vel ipsi naturali juri vel 
maxime adversantur. Nos igitur pro omnium Ecclesiarum 
sollicitudine Nobis ab ipso Christo Domino commissa Aposto-
licam vocem in amplissimo hoc vestro consessu attollimus, et 
commemoratas leges ac omnia, et singula, quae sive in his, 
sive aliis in rebus ad Ecclesiae jus pertinentibus ab Austriaco 
Gubernio seu ab inferioribus quibusque Magistratibus décréta 
gesta, et quomodolibet attentata sunt, Auctoritate Nostra 
Apostolica reprobamus, damnamus, décréta ipsa cum omnibus 
inde consecutis eadem Auctoritate Nostra irrita prorsus, nul-
liusque roboris fuisse, ac fore declaramus. Ipsos autem illorum 
auctores, qui se catholicos esse praesertim gloriantur, quique 
memoratas leges, acta vel propomere, vel condere, vel appro-
bare, et exequi non dubitarunt, obtestamur, et obsecramus, ut 
meminerint Censurarum, poenarumque spiritualium, quas 
Apostolicae Constitutiones, et Oecumenicorum Conciliorum 
décréta contra invasores jurium Ecclesiae ipso facto incurren-
das infligunt. 

Interim vero summopere in Domino gratulamur, meri-
tasque tribuimus laudes Venerabiiibus Fratribus Archiepisco-
pis et Episcopis Austriaci Imperii, qui episcopali robore tum 
voce, tum scriptis Ecclesiae causam, et praedictam Nostram 
Conventionem impavide tueri, ac defendere, et gregem officii 
sui admonere non destiterunt. Atque vel maxime optamus, ut 
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Venerabiles Fratres Hungáriáé Archiepiscopi, et Episcopi 
egregia eorum Collegarumexempla imitantes, velint pari studio 
et alacritate omnem in Ecclesiae juribus tutandis et in eadem 
Conventione propugnanda impendere opei-am. 

In tantis autem, quibus Ecelesia luctuosissimis hisce 
temporibus ubique affligitur, calamitatibus, non dcsinamus, 
Venerabiles Fratres, ardentiori usque studio in humilitate 
cordis nostri Deum exorare, ut omnipotenti sua virtute velit 
nefaria omnia suorum, et Ecclesiae suae sanctae inimicorum 
consilia disperdere, impiosque eorum conatus reprimere, et il-
los ad juítitiae, salutisque semitas sua miseratione reducere. 

Dr. Feszler József sz. pölteni püspök körlevele. 
(Vége.) 

Azonban a házassági u j törvény nem csak kötelezettsé-
geket tartalmaz, hanem e n g e d m é n y e k e t is ad a házassági 
ügyben az osztrák állampolgároknak minden valláskülönbség 
nélkül. De mindaz, mit a világi törvényhozók megengednek, 
nincs egyszersmind megengedve Istentől is. Ennélfogva a ke-
resztény katholikus, ha valami a világi törvény által meg is 
engedtetik, köteles lelkismeretét is megkérdezni és az egy-
ház szavára hallgatni, ha valljon azt megengedi Isten is és 
valljon jó-e az ? Ha az egyház azt mondja : ez nincs megen-
gedve, a jó katholikus ekkép gondolkodik szivében : ezt ugyan 
nekem a világi törvény megengedi, de mivel nem parancsolja, 
szabad azt abban is hagynom, sőt abban kell is hagynom, 
mert tiltva van a kath. egyház által ; már pedig az egyházat 
köteles vagyok hallgatni, mert ki az egyházra nem hallgat, 
Jézus szavai szerént olyan mint a pogány és nyilvános bűnös. 
(Mathé 18, 17.) Ezen biztos alapon meg akarom mutatni, ha 
valljon és mennyiben élhettek mint ker. katholikusok a há-
zassági uj törvényben foglalt engedményekkel ? 

A házassági u j törvény az osztrák állampolgárnak meg-
engedi házasságot kötni minden tekintet nélkül az egyházi 
törvényre, ha azt a polgári törvénykönyvben vagy más világi 
törvényben kimondott akadály nem gátolja. Ámde, kedvesim 
a ker. katholikusnak házassága egyszersmind szentség is ; 
azon föltételeket, melyek alatt valamely szentség érvényesen 
és kellőleg fölvétethetik, Krisztus rendelete szerént a kath. 
egyház állapítja meg, minélfogva a kath. egyház Istentől 
nyert hatalmának és Krisztus parancsának, példájának kö-
vetkeztében már régi időktől házassági akadályokat állított 
föl. A tridenti zsinatban is egybegyűlt egész kath. egyház a 
Szentlélek gyámolitása mellett kimondá hitágazatul, hogy az 
egyház állithat föl akadályokat, melyek az ezekkel megkötött 
házasságot érvénytelenné teszik. (Sess. 24. c. 4.) Ez oly ága-
zat, melyet minden ker. katholikus tartozik elfogadni és kö-
vetni még pedig ugy, hogy, ha ezen hitágozatot tagadná, töb-
bé nem tartozik a kath. egyházhoz. Ti ker. katholikusok 
vagytok, és azok is akartok maradni ; tehát senkinek sem 
szabad közületek oly házasságra lépni, melyet valamely egy-
házi törvény gátol, míg attól a törvényes egyházi hatóság 
által föl nem oldoztatott. Ha a világi törvény ily házasságot 
meg ís enged, Isten előtt az mégis érvénytelen, vagy tilos és 
vétkes, ha az egyházi hatóság által az akadály meg nem szíin-
tettetik. Ennélfogva ha a lelkipásztor azt mondja, hogy a 
szándéklott házasságnak egyházi akadály áll útjában, mint 

eddig, ezután is az egyházhoz fogtok folyamodni ezen aka-
dálytóli fölmentésért és ennek elnyeréseért, minekelőtte há-
zasságra lépnétek. Megtörténhetik például, hogy valamely 
házasságot az egyházi é3 világi törvény egyaránt tilt, hogy a 
sógor sógorasszonyával, vagy testvérgyermekek egymással 
köthetnének házasságot; ily esetekben, melyekre nézve leg-
jobb szeretném, ha nem fordulnának elő, a kor. katholikus 
köteles szintúgy az egyházi, mint a világi hatóságtól enge-
délyt kérni. H a ily esetben csak a világi hatóság engedélyé-
vel köttetnék a házasság, az Isten és a lelkismeret előtt érvény-
telen lenne, és az ily összeköttetésben folytatott élet szaka-
datlan nehéz bűn volna. 

A házassági uj törvény, az osztrák állampolgárnak meg-
engedi másodszor, hogy azon esetre, ha a lelkipásztor a kihir-
detést vagy a házasságba való egyezés ünnepélyes nyilatko -
zatát oly házassági akadály miatt, melyet az állam nem ismer 
el olyannak, elfogadni vonakodnék, a házasságot a kerületi 
főnök vagy polgármester előtt is megkötheti. Ezen engedély 
mindenkire kiterjesztetik valláskülömbség nélkül. Éljenek 
tehát mások vele, ha tetszik ; de ti, kedvesim, nem fogjátok 
azt tenni, nem is szabad tennetek. Ez által nem sértitek az u j 
törvényt, mert ennek nyilt szavai szerént is a lelkipásztor 
vonakodásának esetében csak s z a b a d , de nem k e 11 a ke-
rületi főnök vagy polgármester előtt megkötni a házasságot. 
Ellenkezőleg bizonyosan az egyházi törvény ellen vétene az, 
ki szenvedélyétől elvakittatva nem lelkipásztora előtt 
lépne házasságra. Mert a trienti zsinatban egybegyűlt egész 
kath. egyház a Szentlélektől támogattatva rendelé, hogy a ker. 
katholikusok házassága saját lelkipásztoruk, vagy kit ez vagy 
a püspök hatalmazna föl, és két tanú jelenlétében köttethetik 
érvényesen, és hogy minden nem ekkép kötött házasság sem-
mis, érvénytelen ott, hol ezen törvény ki lőn hirdetve. Már 
pedig a sz. pölteni megyében ezen törvény régóta mindenütt 
tudomásra hozatott. Ti ker. katholikusok vagytok, tehát há-
zasságtokat ezután is lelkipásztortok nem pedig a kerületi 
főnök vagy polgármester előtt kell kötnötök. Hiszen ezek nem 
adhatnak rátok áldást, már pedig Isten áldása nélkül mikép 
remélhetne valaki szerencsét, jólétet ? Oly összeköttetés, me-
lyet Isten nem áld meg, nem is lehet áldásos. Ily összekötte-
tés Isten, az egyház és a lelkismeret előtt nem volna igazi, 
valódi házasság, ha mindjárt a világi törvény, mely a minden 
vallású vagy semmi vallású emberekről gondoskodik, azt há-
zasságnak nevezi is és a házasság minden polgári következ-
ményeit el is ismeri benne. Bizalommal elvárom mindazoktól, 
kiket Isten gondomra bizott és kikről az itélet nagy napján 
számot keilend adnom, hogy mindenki igaz ker. katholikus 
gyanánt fogja magát viselni, és házasságra Isten- és egyhá-
zának törvénye szerént fog lépni ; elvárom, hogy senki sem 
fogja megkisérleni oly szövetségkötését,mely a kath. tan szerént 
a házasságnak csak nevét viseli, mely az egyház iránti enge-
detlenség által a ker. községet botránkoztatná, engem pedig 
kényszerítene, ily nyilvános bűnösök ellen az illető egyházi 
büntetésekkel szent hivatalomnál fogva és sz. Pál példájára 
föllépni. Krisztus szerelmére kérlek benneteket, kíméljetek 
meg ezen aggodalomtól. 

A házassági u j törvény megengedi harmadszor, hogy a 
házasok, kik a világi hatóságnál az ágy- és asztaltóli elválást 
megnyerték, egymást elhagyhatják. Do lelkismeretetek sze-
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rent tilos egymástól elválni, ha az elválás az egyház részéről 
is nincs megengedve. Isten, és Istennek szent oltára előtt a 
templomban Ígértétek ünnepélyesen, hogy egymást el nem 
hagyjátok, mig a halál nem választ el benneteket. Ez reátok 
nézve szigorú lelkismereti kötelesség, melytől csak azok ment-
hetnek föl, kiknek Jézus Krisztus, az Isten fia, hatalmat adott 
az ő nevében a földön megkötni és föloldani ; ezek pedig : a 
pápa, püspökök és áldozárok. A trienti zsinaton egybegyűlt 
egész ker. kath. egyház ennélfogva kimondotta, hogy a há-
zassági perek elintézése az egyházi biró elé tartoznak. Ez oly 
tan, melyet minden ker. katholikus köteles elfogadni és kö 
vetni, különben megszűnik katholikus lenni. Ti ker. katholi-
kusok vagytok és azok akartok is maradni ; tehát senkinek 
sem szabad, ha azon szerencsétlen helyzetbe jönne, hogy ily 
elválást kellene kérelmeznie, azt hinni, hogy a világi törvény 
Ítélete által már megnyughatik lelkismeretében és házastár-
sát elhagyhatja. Lelkipásztortok ily esetben meg fogja mon-
dani, mit kell tennetek, hogy az elválásban is bűn nélkül él-
hessetek. Ezzel megmutattam, mihez kell magát tartani a ker. 
katholikusnak az uj törvény által nyújtott engedélyek irá-
nyában, ha lelkismereti kötelmét akarja teljesíteni, ha az ál-
lamtörvény mellett Istennek és egyházának is engedelmes-
kedni akar, mi minden ker. katholikusnak kötelessége. 

És azért kérlek benneteket, kedvesim, saját lelki üdvös-
ségtek nevében és Jézus Krisztus vérére, hogy szívleljétek 
meg ezen, szívből fakadt és felelősségem tudatából származott 
oktatásomat, intéseimet és kövessétek hiven azokat. Tartsá-
tok fön jó híreteket, mutassátok meg, hogy jó ker. katiioliku-
sok vagytok. Nem arra hívlak föl benneteket, hogy tagadjá-
tok meg az engedelmességet a világi törvénytől ; sőt inkább 
teljesíthetitek, és teljesitsétek is, mire kötelez benneteket. 
Csak azt kívánom tőletek, hogy azon engedélyekkel, melye-
ket a törvény minden vallásunak megenged, ti mint katholi-
kusok lelkismeretetek kötelességét szem előtt tartva ne élje 
tek, ha ez nincs megengedve az egyház által is, mely lelkis-
meretben kötelezi a katholikust Isten előtt. Ezt kell tőletek 
követelnem, hogy halhatatlan lelketek el ne veszszen. 

Ne engedjétek magatokat altántoritani, ha emberek, 
kik a kath. tanítást nem ismerik, azt rebesgetik előttetek, hogy 
különbség van a házasság mint szerződés és szentség közt, 
és azért házasságra léphet valaki a világi törvények szerént 
anélkül, hogy a szentséget is föl kellene vennie. Mondom 
nektek, hogy a pápa és püspökök, k ik jobban tudják, mi a 
kath. egyház tanitása, ezen megkülönböztetést a szerződés és 
szentség közt elvetik. Zzidóknál és pogányoknál van egyedül 
oly házassági szerződés, mely egyszersmind nem szentség. 

Hallgassatok tehát, kedvesim, főpásztortok szavaira, ki 
ezen fejtegetés által fön akarja tartani, mennyire lehet, az 
egyház és az állam közt a békét ; de egyszersmind közületek 
mindegyiknél meg akar ja őrizni Istennel és lelkismeretével 
is a békét ; mert az egyház és állam közt a szakadás veszé-
lyes, átkos volna ; a benső békének elvesztése pedig szeren-
csétlenné teszi az embert ideiglenesen és örökre. Áldja meg 
az Ur ezen szavaimat, hogy szivetekben jó földbe hulljanak 
és egy se találtassék, ki engedetlensége által megszomoritana, 
az egyház és államközti szakadást előidézze, a keresztény 
községet megbotránkoztassa, és Isten haragját fejére vonja. 

A mi Urunknak Jézus Krisztusnak kegyelme, Isten szeretete 
és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal Amen. 

1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA, jun. 25-én. Az olaszországi összes lapok tudósí-

tásaiból kiderül, hogy Italia erkölcsi és politikai állapota ag-
gasztó. Titkos czélra toborzások történnek, melyeket ugyan 
a forradalmiak tagadnak, és a kormány nem ellenez. Söt be-
szélnek a belügyminister titkos utasításáról a főnökökhöz, 
hogy ezek szemet hunyjanak. Ily utasítások talán nem írás-
ban, de szóval adathattak. A toborzás főhelye Nápoly és Flo-
rencz, és az önkénytesek 30 líra fölpénzt kapnak. 

A „Stendardo Cattolico" írja, hogy egy szegény család-
apa, kinek fia megszökött, és gyanúban áll, miszerint szintén 
felcsapott, a questurához folyamodott kutatást kérvén. A ha-
tóság azt válaszolta, hogy nincs tudomása a toborzásokról, s 
ha léteznek, nem kötelessége azt tudni, és azért nem fog lé-
péseket tenni. Ezek után nem csooa ha sokan a mult évi joc-
toberihez hasonló katasztrófától tartanak. Addig a meddig a 
francziák itt maradnak nincs baj, de ha elmennének, félni le-
hetne a történendőktöl. 

H a azonban a forradalmárok egy ujabb erőszakos kí-
sérlet szándékát tagadják is, 'más részről mindent mozgásba 
hoznak a Roma elleni izgatásra, sajtót, színpadot, gúnyképe-
ket stb. Űrnapján Florenczben a királyi színházban botrányos 
előadás volt. A függöny felhuzatván egy journalista termét 
tünteté föl, és ebben egy placard-ot óriási betűkkel „az utolsó 
pápa a koporsóban." Jön azután a sirásó, csuföltönyökben 
papok, a bilincsekbe vert Roma, és mindez gyalázatos vonat-
kozású szavak, és egyházi dallamu énekek kíséretében. A 
kétezernyi hallgatóság az őrjöngésig tapsolt. 

A második képlet a napoleoni franczia politika kudar-
czait illustrálja, különösen a mexikóit. Legtöbb tapsokat ara-
tott a harmadik kép, melyben a franczia papság óriási alakú 
var juk képében Italian át repülnek Romába péterfillérekkel. 

A liberális és félhivatalos sajtó mindezen gyalázatos 
színdarabokat dicséretekkel árasztja el. 

A személy- és vagyonbiztonság lépten nyomon veszé-
lyeztetve van. Fényes nappal a legnépesebb utczákban lop-
nak, templomokban, kaszárnyákban, még a monzai királyi 
nyaralóban is, honnét 50,000 lírányi összeg tünt ol. 

Pénzhamisítás napi renden van. Milanóban, Turinban, 
Grenuában, Nápolyban, Florenczben, Bolognaban egész társu-
latokat fedeztek fel, melyek evvel foglalkoznak. Tudva 
van, hogy hamis bankó készítésére Amerikában rendeltetett 
meg a gép, és ide hozatván használtatott. Állítják, hogy 
magasállásu férfiak tagjai ezen kereskedelmileg szerve-
zett társulatnak, kik közöl többen elfogattak. Főnökök, egy-
kori ministerek, senatorok levén compromittálva a további 
kutatással felhagytak. 

Szemben e tényekkel, melyek a társadalmi desorgani -
satiot mutatják, sokan kényszerülnek Itália jövőjén kételkedni-
Mi csak ismételjük, mit nem rég egy hírneves író mondott : 
a vihar a levegőben van, de senki sem tudja, hol és mikor 
fog lecsapni. 
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JERUZSÁLEM. (Az „Ecce homo" czimü jeruzsálemi 
szentély felavatása.) A szent város romjai között van kettő, 
mely a többinél ismeretlenebb és elhagyatottabb állapotban 
napjainkig fönmaradt mint a régi jóslatok megkövesült jel-
képe. 

E romok egyike Salamon temploma kerítésének bron-
zirozott fala. E fal három százados romjainál a jeruzsálemi 
zsidók minden pénteken könyek árja mellett adnak kifeje-
zést szomorkodásuknak. A szegény vakok sirnak,panaszkod va 
afölött 1800 év óta, hogy az atyáiknak megigért Messiást 

jönni nem lát ják. 
A másik leronthatlan emlék : Pontius Pilátus erkélyé-

nek boltive, egyetlen maradványa azon törvényháznak, hol 
az isteni Messiás halálos Ítéletét hallá. 

A templom körül a hosánnak, a római palota boltive-
zete körül a „tolle crucifige" hangzottak. I t t történt, hogy 
Pilatus a tövissel koronázott Krisztust a népnek megmutat-
ván, ejté ki az örökre nevezetes szavakat : Ecce Homo, ecce 
Rex vester. 

A két rom szemben egymással egymásra tekint, közöt-
tük titkos kötelék létezik, és magukban hordják borzasztó 
jelentöségöket. Az Ecce Homo emléke megmagyarázza a 
templom pusztulását, a nép szétszóratását, az egész szent 
föld felforgatását. 

Eme templom valljon föl fog-e épülni még egyszer ? 
Israel fiai megnyitván szemeiket az igazság előtt, és megtö-
rődve fogják-e kincseiket és lángeszöket e megszentelt he-
lyekre hozni, hogy az általok félreismert üdvözítő bocsánatát 
n y e r j é k ? Ez Isten titka. Mi e helyen C3ak sz. Pál szavait 
akar juk idézni: (Rom. 11.) 

„Mert akarom, hogy tudjátok atyámfiai a titkot, hogy 
a vakság Israel egy részén addig vagyon, mig a pogányok tel-
jes száma belép. Es így az egész Israel üdvözül, mint irva 
vagyon : eljön Sionból a szabadító, ki megszabadít, és elhá-
rí t ja Jákobról az istentelenséget, és ez velők az én szövetsé-
gem, mikor elveszem az ő bűneiket. Ok ugyan az evangé-
liumra nézve ellenségek ti érettetek, de a választottságnál 
fogva kedvességben vannak az atyákért, mert nem bánja 
meg Isten az ő ajándékait és h ivásá t . . . Oh ! Isten bölcsesé-
gének és tudományának mélységes gazdagsága ! mely meg-
foghatatlanok az ő ítéletei, és megvizsgálhatlanok az ő 
utai ." 

Nekünk meg volt engedve ezen vigasz és isteni irgalom 
zsengéit szemlélhetni azon eseményben, mely Jeruzsálemben 
legújabban történt. 

Ez év ápril 3-án az „Ecce Homo" ünnepélyes hó-
dolatban részesült. Alig tiz éve, hogy a „Notre-Dame de 
Sión" hallatlanul kedvező föltételek alatt a szent romok bir-
tokába jutott. A körülmények szerencsés közreműködése 
folytán lehetővé lőn Pontius Pilatus palotájának egykori he-
lyén szentélyt és zárdát építhetni. A láthatóan áldásos mun-
kák szakadás nélkül folytak, különben alig elmondható aka-
dályok- s ellenmondásoknak daczára. De Isten keze műkö-
dött itt, az kezdette s végezte be az épületet, rakta le az első 
és utolsó követ. 

Az u j templom uralkodik a magasban mindazok fölött, 
mik még a fájdalmas útból fönmaradtak; tekintete komoly 
és megható. Az oszlopcsarnok bemenetelénél egyszerű fekete 

keresztet látunk a híres fölirattal (három nyelven) „Jézus 
Nazarenus Rex Judeorum," melyet a zsidók levétetni kíván-
tak, de a melyről Pilatus e helyen mondá : quod scripsi, 
scripsi. Beljebb lépvén és közeledvén a chorushoz, a zarán-
dokok ellenállhatlanul megindittatnak, és térdre borulnak a 
csodásan föntartott ős kőpadolaton. Az oltár fölött az „Ecce 
Homo" márványból készült szobra látható, mely remekmüve 
Sosnovski gróf római szobrásznak. A szobor élőnek tetszik, 
vonásain királyi méltóság, isteni fenség ömlik el. E fölött a 
három szó : Ecce Rex vester ! De ha az áldozatot bemutató 
áldozár a kehely magassága fölé irányozza tekintetét eme 
szavakat olvashatja : Sanguis ejus super nos et super filios 
nosti'os. Az átok szavai, melyek az áldás és üdv szavaivá fog-
nak átváltozni. Láthatólag teljesültek az Israel nemzedékeit 
ért csapásokban, de nem kevésbbé teljesülendnek, midőn Jé-
zus neve reájok mint a világosság és harmat cseppjei fognak 
hullani. 

A chorus tágas; ettől balra van a Boldogasszony ká-
polnája, különösen a Sionról czimzett szüzek használatára. 
Innét van a földalatti kryptába is a lejárás. Továbbra a 
Pietá kápolnája, melynek padolata az első ásatások korából 
fönmaradt és vérrel áztatott kövekből van. 

April harmadikán tehát ünnepli a szent város a kien-
gesztelő emlék fölavatását, mely időben a világ minden ré-
szeiből idejött zarándokok is részt vehettek a szertartáson. 
A patriarcha távollétében az ő segéd-püspöke Mgr. Brocca 
tisztkedett. 

Kora hajnaltól fogva számos hivek állának a fájdalmas 
uton, mivel a bevett szertartások szerént a püspöknek kell 
először a szentélybe lépni. Négerek, a basa szolgái, és a kath. 
követségek emberei őrzik a zárda rácsózatát és aj taját . Má-
tyás a franczia karavánok dragomanja külön e célra, az az 
napi lyturgikus szentelt vizzeli meghintésre, a Jordán folyó-
jából hozott vizet. 

Hét órakor pontban a patriarchatusi szernök a papnö-
vendékekkel megérkezett, mire a zárdából a menet megin-
dult csendben a fájdalmak utján, hogy a főpap elé menjen. A 
keresztvivő nyitja meg a menetet. Utána jönnek a növeldei 
leviták kék-vörös ruhában, azután József testvér az Ecce 
Homo karának gyermekeivel ; ő viszi a Sionról nevezett 
Minasszonyunk lobogóját, azután az árvák és a Sionról cím-
zett szüzek, utánok Ambrus testvér hatalmas karjaival tart-
ván a szent arczkép zászlóját. Ezután az ausztriai hospitiumi 
áldozárok és más zarándok papok stólával és karingben, s 
néhány sz. Ferenczrendü atya. A papság után látni lehet a 
kath. consulokat diszöltönyben, a török kormány katonai és 
polgári képviselőit, nagyszámú zarándokokat. Görögök és ör-
mények, koptok és arabok tiszteletteljesen szemlélik a meg-
ható menetet. Az „Ecce Homo" harangjai zugnak, és egy 
nem várt körülmény-összetalálkozása folytán (a törökök a 
Beiránt tartván) Dávid fellegvára tornyairól ágyuk dörög-
nek. Sión orma örömtől rezgett. 

Bracco Vincze a püspök nem késett a menethez csatla-
kozni, követve mgr Poyt ált. helynök, a szent sir kanonokjai 
és a szent föld küldérpapjíii által. A templomba menvén föl-
veszi főpapi öltönyeit és ismét visszatérvén a fájdalmk útjára 
megkezdi a felavatás ténykedését. Századok óta Jeruzsálem 
utczáin hasonlót nem láttak, és figyelemre méltó, hogy ahos-
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szu menet alatt az utczán a musulmannoktól lakott város-
részben a zavarnak, rendetlenségnek legkisebb nyoma sem 
volt. 

A templom külső és belső falainak megáldatása után a 
meghívottak és számos hivő az egyházba juthatott, mire a 
főpap a szentély felé haladt, hogy a szent mise-áldozatot meg-
kezdje. A többi oltárok meg voltak világítva, az árvák or-
gona kíséretében a ,Stabat Mater't zengedezték, és három-
szor ismétlék a sioni invocatiot: Pater, dimitteillis, nonenim 
sciunt qui faciunt. Mise után de Changobert abbé a sensi me-
gye áldozára mondván szent beszédet egy órán tul bilincselte 
le hallgatói figyelmét. Különösen Sión szüzei élénk emlékeze-
tükben tartandják szavait, mert bátoritá törhetlen buzgalomra 
nehéz hivatásukban. 

Egész napon át látogattatott Sión szentélye zarándokok 
és jeruzsálemi hivek által. Esti öt órakor Milani Séraphin 
atya a szent föld őre az oltáriszentséggel adott áldást a nagy-
számú sokaságra. Másnap egy másik ferenczrendi áldozár 
állította fel a keresztutat. Minden állomásnál ismétlődött : 
Pater dimitte illis. 

Ezután a Sioni Minasszonyunkról nevezett apáczák az 
isteni mesternek ajánlatát : Filiae Jerusalem ! nolite flere su-
per me, sed super vos ipsas flete, et super Alios vestros ! — 
még nagyobb buzgósággal töltendik be. 

A szentély tehát elkészült, fölavattatott, a századok ki-
rályának lakhelyévé lőn. A hálás elismerés koronája nyújta-
tott neki tövis korona helyett. Mária megvigasztaltatott. E 
vigasztalás legyen teljessé akkor, midőn ugyanazon világos-
ság és egy hit egyesitendi mindazon lelkeket, melyeket Jézus 
drága vére árán megváltott. 

Ki kell azonban jelentenünk, hogy a szent épület épen 
csak a legszükségesebbel van ellátva, és még sok hiányzik 
diszéhez. De igy is hirdetendi azon jótevők nagylelkűségét, 
k ik áldozataikkal fölemeléséhez járul tak. Neveik egy perga-
menre irva a kiengesztelő oltár egy kövébe rejtettek. Legye-
nek beirva szintén az élet könyvébe is.*) 

VEGYESEK. 
— Primás ő herczegsége, ki sz. Péter és Pál napján 

ülte meg püspökké szenteltetésének 11-ik évfordulóját, a 
kegyuraságához tartozó pataki templom-és plebaniaháznakte-

*) Kegyes adományok ezen uj szentély díszítésére a következő czi-
mek alatt küldhetők : T. R. l lére Supérieure generale de la Congregation 
de N. D. de Sion. Rue Notre Dame des champs 61. Pour 1' Ecce Homo. 
Paris. Vagy: Monsieur Marius Magnan 22. Ruo St. Basile. Pour 1' Ecce 
Homo ; á Marseille. Vagy : Au T. R. Pére M. Ratisbonne au Monastère 
de 1' Ecce Homo. Par Jaffa, á Jerusalem. 

temes javitását és bővítését Lipper terve és költségvetése 
szerént ezrekre menő összeggel eszközli. Az esztergomi ba-
silikán is naponkint 140 ember dolgozik. Látszik ebből is, 
mondja az E. K., hogy ő fmga nem kiméli a költséget, hol a 
közjó igényli. 

— Z a l k a János győri püspök ő mlga az esztergomi 
temetkezési egyleteknek 30 fr. ajándékozott; az esztergom-
vidéki gazdasági egyesületbe pedig mint alapitótag 100 írt-
tal lépett be. 

y 
— O es. k. ap. lölsége elrendelni kegyeskedett, hogy 

az ungvári kincstár-uradalmi egyik épület a munkácsmegyei 
egyházi kormánynak árvaleány-nevelő intézetül mindenkorra 
átadassék. 

— Nassauból í r ják, hogy a berlini cultusminister ren-
deletére az egyházjavak kezelése az illető] egyházi fhatósá-
goknak adatott át. A kormánynál pedig igen derék kath . 
férfiú alkalmaztatott mint iskolaügyi referens, miért az előbbi 
kormányhoz intézett minden kérelem, folyamodás sikertelen 
volt. 

— Az undok Chorinszky-féle pernek vége, ő is 20 évre 
Ítéltetett, melyeket valamely várban keilend töltenie, és a 
perköltségek megfizetésére. Ily mély erkölcsi sülyedés nem 
egy könnyen található ; de félünk, nehogy sok hasonló példa 
merüljön föl, ha Isten félelme helyett csak a politiától való 
félelem, a benső vallásosság helyett a külső illem fog az u j 
aerában egyik nevelési maximaul szolgálni. Kimondva ugyan 
ez nincs, de magva a szervezetben rejlik. 

— Wormsban mult hó 25-én lepleztetett le Luther em-
lékszobra. Az ünnepélyt több fejedelem is megtisztelé jelen-
létével. Oppermann bevezető beszédében a többi közt mon-
datik: „Luthers Gestalt mahnt unser Gewissen zum Wider-
stand gegen jede Gewalt, mag Sie gekleidet sein in Purpur 
oder Stahl." Valóban jól van kifejezve a protestantismus ter-
mészete, csak aztán a társadalom meg legyen elégedve az ily 
elvvel ! A wormsi polgármester, katholikus, beszédében kie-
melte Luthernak érdemeit az emberiség körül és annak er-
kölcsi becsét. Auch gut ! 

— Junius 29-kén tétetett közzé a pápai bulla, mely 
1869-i dec. 8-ra hivja össze az egyetemi zsinatot Romába. 

— Egy-két hét alatt 3 protestáns lelkész tért London-
ban a kath. hitre, kiket nem sokára 49-en követtek előbbi 
hiveik közül. Egyike a megtért lelkészeknek Acres, 5000 ft. 
sterlinget nyújtott át a westmin3teri érseknek megtérése 
emlékeül. Jelenleg Romában van és a papi pályára készül, 
mondják igen jó szónok. A hach-ey-i puseysta egész község 
szintén katholikussá lett. 

Szerkesztői tudósítás. 

Ft. Döller Józaefnok : A „Magyarország képekben" czimii lap 
megszűnvén 2 frt rendelkezésére áll ; a többit is elintézzük. 

Előfizetési hirdetés. 
Folyóiratunk t. cz. kegyelöit bizalomteljes tisztelettel bátorkodunk fölkérni, hogy a szokott föltételek 

mellett a „Religio"-ra való előfizetést minél-elöbb megujitani méltóztassanak. 
Pest, jun. 4-én 1868. 

Szerkesztőség: Magyar-utcza 34. sz. I. emelet. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos F0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor és társainál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer.: szerdán és 
szombati®. — Az előfize-
tési dij félévre, postán-

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni mintfen cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
çyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, julius 8-án. 3 . II. Félév. 1868. 

TARTALOM: A katholicismus Poroszországban. — 
A herczeg-prímás levele. — Egyházi tudósítások. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

A katholicismus Berlinben. 

Semmi sem jellemzi az egyes katholikus közsé-
gek vallás-erkölcsi hitéletét annyira mint a keblében 
létező egyletek és társulatok élete. Ismerek községe-
ket, melyekben egyesek buzgósága s fáradhatlan 
szorgalma sok egyházi társulatot megalapított, — 
de a polgárok legnagyobb része a vallás iránt nagyon 
indifferens levén, részt vesznek ugyan, becsületből 
vagy más tekintetekből, de minő lanyha, minő élet-
telen az ily társulati élet ogósz működése. 

Minő egészen más társulati életet láttam én itt 
a berlini katholikusok között. Amint itt életre való 
egylet megalakul, nem kell abba többé mestersége-
sen életet lehelni, fejlődik az magától, mint hogy a 
polgárok mind a legnagyobb érdekkel részt vesz-
nek annak minden mozzanataiban. 

Mindez egyleteknek, s általában a berlini ka-
tholikusoknak főtalálkozási helye az egyleti ház-
ban a „Niederwall" uteza 11-dik száma alatt van. 

Vessünk ide is egy futó pillantást. 
E házat 1859-ben az itteni kath. legényegylet 

vette 4°/0 részvényekre, s ezekre a pénzt az itten1 

katholikus közép osztály, s mi nagyon jellemző, nagy-
részt a szolgáló leányok adták. Most a katholikus 
legényegyleten kivül ezen házban vannak a többi 
kath. egyletek és társulatok helyiségei is, melyek 
természetesen ezért némi kis bért fizetnek, s ebből, 
és azon lakbérből, melyet azon magánylakósok fizet-
nek, kik a ház egyéb az egyleteknek nem szükségelt 
helyiségeit birják, fizettetnek a kamatok, s évről 
évre törlesztetnek a részvények. 

Ezt olvasóink némileg feltűnőnek fogják ta-
lálni, de csak kisérjenek bennünket e házba s látni 
fogják mennyi egylet megfér itt a legnagyobb bé-

kességben egymás mellett, s mindenik lakbért fizet-
vén, s pedig a legnagyobb örömmel, a sok kicsiny-
ből sok összejön. 

A legény-egyleten kivül itt van mindenek előtt, 
az úgynevezett „kath. Meister verein." — A legény-
egyletek nagyon ismeretesek levén s ezeknek szerve-
zete itt Berlinben is majdnem ugyanaz mint nálunk, 
tehát csak az utóbbiról akarok néhány szót szólni. 

A „Meis"érvéréin" tulajdonképen csak folyta-
tása a legény-egyletnek, s olyan mesterekből alakul, 
kik legény-korukban a legény-egyletnek tagjai vol-
tak. — Mint mesterek ez uj- egyletbe lépvén kötele-
zik magukat különféle vallási gyakorlatra, keresz-
tény életmódra, s egymás kölcsönös segítésére 
tanács és tett által. Ez utóbbi czélra magok között 
egy kis kölcsön- és takarék-pénztárt alapítottak, 
mely annyiban életre"vaI5bb és*hasznosabb az isme-
retes Schultze-Delitsch-féle kölcsönösen segélyző 
egyleteknél, mert ezek nem communistikus elvekre, 
hanem a valódi keresztény szeretetre vannak alapitva. 

Ezenkivül az által igyekeznek egymáson segí-
teni, hogy egymásnak kölcsönösen munkát szerez-
nek. így például, ha egy legény már elég képesség-
gel, szorgalommal és józansággal bir, és ha a 30-ik 
életévét elérte, maga nyithat műhelyt, s ekkor joga 
van neki az egylet kölcsön-pénztárából némi előle-
get kérni, hogy üzletét megnyithassa ; '— ezenkí-
vül a tagtársak igyekeznek neki mindjárt munkát 
szerezni, olyanformán ha például az illető szabó, a 
többiek mind, kik nem szabók egy-két darab ruhát 
nála rendelnek meg, s ugyanerre kérik egyéb isme-
rőseiket, rokonaikat sat. s igy a szegény kezdőnek 
addig is mig firmája kissé ismeretessé lesz, van kis 
munkája. 

Sőt ha kedve van, ki is házasítják, mert ezen egy-
let némi összeköttetésben van a kath. nőcselédek egy-
letével, melynek szintén megvan a maga kis takarék-
pénztára, melyben nem egy szorgalmas és erkölcsös 
nőcselédnek takaros kis összegecskéje van. S ez ál-
tal egyszersmind eleje vétetik a tulnyomólag protes-
táns lakosság között, egyéb ismeretség hiányában, a 
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majdnem szükségkép bekövetkezhető gyakori vegyes 
házaságoknak, melyek a vallás-erkölcsi hitéletre 
mindig többé-kevésbbé dermesztőleg hatnak. Sőt 
ezen két egylet kölcsönös egymásra hatása nélkül 
itt Berlinben a vegyes házasságoknál talán még 
nagyobb veszedelem fenyegette a katholikus polgá-
rokat, ugyanis a meg nem házosodhatás veszélye, 
mi az erkölcsiségre még veszedelmesebb, mert itt a jó-
zanabb protestáns szülők sem szeretik gyermekeiket 
vegyes házasságra adni, mert jól tudják, hogy rit-
kán szokott jó vége lenni. 

Mindkét egylet, ugyanis a legény- és mester-
egylet pártfogója és vezetője egy harmadik egylet-
nek , az „inas-egyletnek" mely a legényegyletnek 
mintegy előiskoláját képezi, ugy hogy a ki valami 
mesterségre lép, inas éveitől kezdve egész élete vé-
géig mindig e jótékony vallásos körben marad. 

Általában a berlini kath. község egészséges és 
buzgó hitéletére nézve egyik legjótékonyabb tényező, 
hogy a polgári osztály, e minden városi életnek 
legfontosabb eleme és zöme, a kath. hitéletnek meg 
van nyerve. 

S e részben nem csekély érdemökvan a müveit 
berlini katholikusoknak, kik ugyan ezen házban 
egy más egyletet alákitottak. Ugyanis midőn e ház 
megvétetett, az udvarra szolgáló földszinti rész tágas 
termeiben s a hozzá kapcsolt kertben nagy nyilvá-
nos sörház volt. *) Nyilvános korcsmát ezen házban, 
hol annyi vallásos egylet helyiségei voltak, tűrni 
nem lehetett, — de viszont az érte befolyó árendát, 
a fönebb előadottak után, még kevésbbé lehetett nél-
külözni, azért egynémelyek azon szerencsés ötletre 
jöttek, hogy e helyiségekben zárt körű társalgási 
helyet, egy szóval kath. casinót alakitottak, s ez 
most rendes találkozási helyök a berlini katholiku-
soknak, és esténként a fáradságos napi munka után 
ide jő mindenki egy kis szórakozást és üdülést találni. 
Együt t mulat itt a társadalomnak minden osztálya. 
Herczegek, grófok, geheimrathok, tudósok, irodal-
márok, művészek, különösen festők, szobrászok és 
épitőmesterek, — továbbá kereskedők, gyárosok, 
mesteremberek a legutolsó kézművesig, mert itt min-
mindenki tiszteségesen mulat. A rendre a legény-

*) Mint mondják e sörház volt annak idejében az unió 
hiveinek, kik Calvin és Luther követőit egyesíteni akarták, 
leglátogatottabb találkozási helye, s ra j t is maradt az unió 
név. Nem feltünő-e, hogy most azon vallás hívei ütötték fel 
itt tanyájokat, kik egyedül képesek a megszakadt egységet 
ismét helyeállitani. 

egyletből e végből kirendelt intézők, esténként má-
sok és mások ügyelnek, kik a gomblyukba akasztott 
szalag által felismerhetők. De jobban csak mint igen 
előzékeny rendezők szerepelnek, mert a rendet itt 
ugy sem háborgatja senki. Az urak többnyire a ki-
sebb billiard-teremben szoktak lenni, a mesteremberek 
pedig a két nagyobb teremben társolognak szerény 
kisvacsora és egy pohár sör mellett, vagy énekelnek 
dalokat, ha szép idő van künn a kertben tekéznek, 
s igy mulatnak fesztelenül, és tiszteségesen, anélkül, 
hogy az uraktól egészen el volnának különitve, mert 
a helyiségek mind összeköttetésben levén egymással 
az aj tók mind nyitva vannak, s igy az egész társa-
ság egy nagy katholikus családot képez. 

És az urakkali e gyakori együtt-létnek és ta-
lálkozásnak a polgári osztályra nézve véghetetlen 
jó hatása van ; először mert hozzá szoknak a tiszte-
ségesebb társalgási módhoz, s erre Berlinnek nagy 
szüksége van, mert az alsóbb rendű sörházak nem 
a legjobb hirben vannak, — de különösen jó hatása 
van vallási szempontból, mert a berlini arisztokratia 
véghetlen vallásos levén, ennek társalgása mindig 
jó példaként hat a polgári osztályra is. 

Minő épületes, például, egy oly család őszinte 
vallásos buzgósága, mint, hogy csak egyet emiit-
sünk, a Radzivill herczegi családé, mely család pe-
dig a királyi herczegekkel egy rangban van. Maga 
az öreg herczeg estéit többnyire e kedves körben 
szokta tölteni, s igen kedélyesen elbeszélget e mun-
kaedzett egészséges lelkű s gondolkozású polgárok-
kal. Nem kevésbbé gyakori a közkedvességben álló 
„Prinz Ferdinand" is. Most már csak ez egyetlen 
fia maradt otthon, mert többi gyermekeit e buzgó 
család mind az ur szőllőjébe küldötte, tudván, hogy 
korunkban nagy a munka, menjenek, viseljék ők is 
a nap terhét. 

Itt a körben beszélték nekem e jó polgárok, 
hogy minő megható, minő gyönyörű ünnepély volt 
a berlini katholikusok számára; midőn tavai julius 
hó 2-án a herczeg másik fia, Prinz Edmund a Hed-
vig-templomban az első sz. mise áldozatot bemutatta. 
Családi ünnep volt ez valamennyi berlini katlioli-
kusra nézve, mert a jó öreg herczeget mind atyjok-
ként tisztelik. A fiatal herczeg most mint egyszerű 
segédlelkész működik egy kis schleziai plébániában 
Oppelnban, egy másik fia Münsterben a jezsuita-
rendbe lépett, egyik leánya pedig szintén tavai 
vette föl a fátyolt az irgalmas nénikéknél. 

De hogy egyleteinkhez ismét visszatérjüuk, e 
társalgási körrel összeköttetésbe lépett a már előbb 
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megalakult kath. olvasókör, melyet a berlini univer-
sitáson tanuló katholikus deákok alapítottak 12 év 
előtt, s mely azóta folytonos virágzásnak örvendett. 

Ezen egyleten kivül az universitási hallgatók s 
ezekhez hasonló más müveit fiatal emberek körül 
még egy másik egylet is alakult, az „akadémiai 
legényegylet." 

Erről aligha lesz olvasóinknak fogalma, hogy 
mi-ez ? pedig nagyon egyszerű. 

Többen az akadémiai tanulmányokkal foglal-
kozó fiatal emberek közül a végre egyesültek, hogy 
a legényegyletben esténként tartandó tanitási órá-
kat maguk között oly formán feloszszák, hogy min-
den szükséges tantárgyra legyen ember. Az akadé-
miai legényegylet tehát nem egyéb mint a mester-
emberek legényegyletének tanári testülete. A tani-
tási czél mellett természetesen a társalgási czél sincs 
kizárva. 

Nem szerencsés ötlet-e ez? Fordithatnák-e a 
haza e leendő oszlopai szabad idejöket hasznosabbra, 
mint hogy már tanulási időszakuk alatt a társadalom 
azon polgáraival foglalkoznak, kikkel későbbi hiva-
talos állásukban legtöbbször fognak érintkezni? S 
igy a munkás osztály igényeivel s egész élet-elemé-
vel jó korán megismerkedvén, annak idejében ezen 
osztálynak a social s téren is sokkal nagyobb hasz-
nára fognak lehetni, mint a most szereplő egynémely 
socialisták, kik a munkás osztálynak fényes beszé-
deket tartanak, czifra egyleteket szerveznek, s pedig 
a valóságban ez osztály ugy nem is létezik, mint a 
phantasia e hősei azt maguknak képzelik. 

(Vége köv.) 

1 lierczegpriuiás icvclc Pest-város közönségéhez. 

Tekintetes közönség ! 
Folyó évi mart. hónap 20-án 1813. sz. a kelt soraim 

kapcsában részletes szemügyre vettem azon becses iratokat, 
melyeket a tisztelt közönség mult február 5-én tartott köz-
gyűléséből 4493. sz. a. hozzám intézni szives volt, s melyek 
az egyházi pénztárak ügyére, az egyházi vagyon felügyele-
tére s biztositására, s az egyházi védnöki jogok és kötelessé-
gek gyakorlatának módjára vonatkoznak. 

A tisztelt közgyűlés imént emiitett előterjesztésének 
végsoraiban a fennforgó kérdés miolőbbi megoldását azon 
megjegyzéssel sürgeti, hogy „csak az előadott módon le-
het a jelen állapotban rejlő azon súrlódások magvát elfoj-
tani, melyből a közigazgatás legnagyobb hátrányára csak 
keserűségek és egyenetlenségek származhatnak, miknek 
távoltartását a mostani átalakulási viszonyok közt kétszeresen 
kell mindnyájunknak óhajtani." 

Én ugy érzem, hogy a tisztelt közgyűlés ezen aggodal-

ma nincsen indokolva, mert az egyház eddig súrlódásokra 
okot nem adott, s ezután sem fog szándékosan szolgáltatni. 

A „status quo" a fennforgó ügyben, vagyis az egyházi 
pénztárak kezelésére nézve, mely egyébiránt az egyházi tör-
vények és patronatusi jogok szigorú értelmével összhangzás-
ban van, az 1861-ben közgyülésileg e végre kiküldött bizott-
mány által pragmatice felvilágosittatott, s egyszersmind ki-
nmtattatott, hogy az egyházi pénztárak 1860-ban alapos 
okokból, s nem a patronatusi jogok csorbításának szándékával 
adattak vissza a plébános — és gondnokok kezelése alá, hová 
azok természetüknél fogva 1848 előtt is tartoztak. 

Tévedésnek tartom továbbá azon kifejezéseket, melyek 
a t. közönség jogügyi bizottmányának a m. é. november 
18-áról kelt jelentésében foglaltatnak, hol az egyházi vagyon 
kezelés jogczimének vitatása körül hatósági jogok, kötelezett-
ségek és viszonyok emlegettettek. 

Oly állásponton, melyet ezen kifejezések alatt érteni 
szoktunk, bizonyosan támadhatnának követelések, melyek 
súrlódásra vezetnének. 

Azért tanácsos véleményem szerint a fennforgó kérdés 
tárgyalása és eldöntése körül szigorúan azon körülirt viszonyt 
tartani szem előtt, mely az egyház, és egyházvédnök közt léte-
zik, akár egyes individuum legyen az akár testület. 

Nem perlekedő felek állnak egymással szemben, nem a 
törvényhatóság intézkedik valamely organuma irányában, 
hanem az egyház mint független intézvény tanácskozik tör-
vényes védnökével, tárgyilagos elfogulatlansággal s a szeretet 
bizalmával azon módokról és eszközökről, melyek a fennforgó 
kérdés legbiztosb megoldásáras legméitányosabb elintézésére 
vezetnek. 

Meg vagyok győződve, hogy a t. közgyűlés is oly szem-
pontból tekinti az ügyet s ily értelemben fogja fel a kölcsönös 
viszonyt,s nem mint hatóság akar ja tenni kezét azon vagyonra, 
mely az egyházé, s nem a városé, tehát a törvényhatóság 
liquidátioja s számvétele alá nem is tartozhatik, hanem mint 
az ügyért és rendért lelkesült patrónus szives készségét ajánlja 
arra, hogy az egyház jövedelme és alapitványai, az egyház, 
mint tulajdonos sértetlen befolyása mellett az egyház hívei-
nek megnyugtatására az alapítók szellemében gondosan s 
teljes biztonsággal kezeltessék, s a mennyire a védnöki tarto-
zás terjed, az egyház szükségei fedezve legyenek. 

S én, mint főpásztor, készséggei járulok a magasztos 
eredetű, kegyeletes viszony gyámolitásához, s örömmel kész 
vagyok a jog alapján ez uj rendet s a méltányos transactiot 
közvetíteni. 

Megemlíti azonban a tisztelt közönség jogügyi bizott-
mánya ez alkotmányos kormányzat alapelvét is, mint az u j 
rendezés zsinórmértékét. 

Én is elismerem s elfogadom ezen alapelvet, azon prae-
cisióval, hogy polgári ügyekben mindig a polgári alkotmányt, 
az egyháziakban az egyházit alkalmazzuk. A kettőt egymás-
sal felcserélni zavar és bonyolódás nélkül nem lehet. 

Az egyházi alkotmányban is alkalmazható világi ügyei-
nek elintézése, s a községi lelkészek kijelölése körül — a 
„nihil de nobis sine nobis" elve, melyet a hozzám küldött 
iratok közt szintén olvastam. 

Ezen elv átalános elfogadásába mégis az egyház csak 
akkor egyezhetik, ha azt szigorúan jogosultak veszik igénybe, 
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vagyis a katholikus egyház ügyeinek kormányzására csakis 
a kath. hivek követelhetnek jogosan befolyást. 

S ezen elvek biztosítása teszi egyrészben szükségessé, 
hogy hazánkban a kath. egyház autonómiájának országos és 
rendszeres szervezetét komolyan munkába vegye. 

Különösen sürgetössé lön ez a 48-iki alkotmány folytán 
azon községekre és városokra nézve, melyek patronatusi jog-
gal birnak, s hol azt még nem kizárólag az egyház- községi 
tagok gyakorolják, hanem a magistrátusok helyébe lépett 
képviselő tetületek, a patronatus igényénél fogva a kath. 
egyház ügyeiben rendelkezvén akkor is, ha bármily döntő 
része a képviseletnek nem — kath. tagokból állana. 

A tisztelt közgyűlés bizonyosan elismeri velem, hogy 
ily anomál állapot a kath. egyház állására nézve nem méltá-
nyos, s nem felel meg azon jogviszonyosságnak, melyet a 48-
iki törvények czéloztak, s melynek érzete minden kath. em-
bert visszatartóztat oly vágytól, hogy bármely más vallásfe-
lekezet ügyeiben befolyásra módot nyerjen. 

Reménylem, hogy ezen anomalia az országos autonómia 
szervezése által nem sokára el fog hárittatni, s nem kételked-
hetem, hogy a tisztelt közgyűlés, a korszerű s az alkotmány 
és osztó igazság szelleméből kifolyó átalakulást e tekintetben 
is hathatós segélyével s testvéri közremunkálásával fogja 
támogatni. 

Addig is, mint fennérintém, hogy az ország első városa 
iránt főpásztori bizalmamat, nagyrabecsülésemet s rokon in-
dulatomat tanusitsam, a tisztelt közgyűlés megnyugtatására 
s patronatusi gondjainak könnyítésére, de az egyház elidege-
nithetlen jogainak fentartása mellett s némi határozottabb 
körülirással, a fenidézett sorokban elém terjesztett kivánatok-
hoz főpásztori egyezésemmel járulok. 

Nevezetesen : 
1-ször Neveztessék minden pestvárosi r. k. k. anyaegy-

ház vagyis plébánia patronatusi ügyeinek felügyeletére egy 
városi tanácsos elnöksége alatt külön bizottmány, melynek 
tagjait az illető lelkészen és templomgondnokon kivül néhány 
közgyülésileg kiküldendő városi képviselő, kik az illető plé-
bánia kebelében laknak, képezze. 

2-or. Teljesen elfogadom és magamévá teszem mindazon 
érveket, melyeket boldog emlékezetű elődöm jbibornok-primás 
ö eminentiája az egyház elvitázhatlan jogaira nézve, az egy-
házi vagyonnak egyházi kezelése körül 1861-ik évi junius 
28-iki nyilatkozatába» fölhozott. — De a fennforgó körül-
mények közt én is ugy, mint a boldogult, beleegyezem, 
hogy a pesti anyaegyházak vagyona, az autonomia szer-
vezéséig, Pest városa, mint egyházvédnök által kezeltesse^ 
és hogy e végre a fenn érintett bizottmányok, az illető városi 
hivatalnokok hozzájárultával, a templomok pénzét, az alapít-
ványokat és leltárakat az eddigi számadások szerint téritvény 
mellett átvegyék, s a letéti hivatalba további kezelés végett 
letegyék, azon megjegyzéssel mégis, hogy : 

a) az átvételről szóló téritvények az ordinariatushoz 
felküldessenek ; 

b) a templom jövedelme határai közt a bizottmány, a 
napi szükségek fedezéséről (természetesen a lelkészszel egyet-
értve) felebbezés nélkül szabadon rendelkezhessék ; s hogy 
tehát az egyház 

c) a kezelés lassúsága miatt rövidséget ne szenvedjen ; 

d) a templom napi számadásait, felelősség mellett, mind 
a bizottmány, mind a letéti hivatal irányában, a kezelés 
gyorsítása végett a templomgondnok vigye ; 

e) hogy nagyobb rendkivüli kiadások iránt az ordinaria-
tus a lelkész által evidentiában tartassék, s hogy végre 

f) a fölülvizsgált számadások egy példánya évenkint az 
ordinariatusnak megküldessék. 

3-or. Mi a templomgondnok kinevezését illeti, az a pa-
tronatusi jogok közé szigorúan soha sem tartozott, hanem 
rendszerint a lelkész választotta, s választását az ordinaria-
tusnak, s midőn kivánta, a patronusnak is feljelenté. Fontos-
sággal a patronatusra nézve a gondnok csak ott bir, hol az 
tetemes pénzt kezelt, mi ezúttal Pesten nem lesz az eset, de 
annál fontosabb, hogy személye valláserkölcsi, pontossági s 
buzgalmi szempontból feddhetetlen legyen. Mindamellett nem 
ellenzem, hogy a tisztelt közgyűlés, a peáti templomok gond-
nokait az autonomia bekövetkeztéig, védnöki minőségben, 
kinevezze, s aziránt, a lelkész utján az ordinariatust értesítse. 
A mi pedig a belvárosi megürült templomi gondnokságot 
illeti azon reménységet táplálom, hogy azon méltó bizodalmat, 
melyet az érseki helynök, F r e y József igazgató főtanitó 
személye iránt kijelentett, a t. közgyűlés is osztani és méltá-
nyolni fogja. 

Ezekben foglaltam egybe a t. városi közönség hozzám 
intézett nagybecsű indítványaira nézve észrevételeimet, a 
legtisztább szívvel igyekezvén, főpásztori köteleségem határai 
között, az egyház igényeit a fővárosi védnökség óhajtásával 
öszhangzásba hozni. 

Mihelyt tehát az elsorolt modalitások elfogadásáról érte-
sülve leendek, azonnal intézkedni fogok, hogy a pestvároai 
lelkészek az egyházi bizottmányok alakításához járuljanak, 
s a templom pénztárának átadására készen tartsák magukat. 

Kelt Esztergomban 1868. évi május bó 21-én. 
SIMOR JÁNOS s. k. 

ország prímása, esztergomi érsek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
A R A J E C Z I kerületből junius 24-én. Püspöksége óta 

már harmadízben végezé mélt. püspök urunk, R o s k o v á n y i 
Ágoston, mint a Szentlélektől rendelt föpásztorunk apostoli 
látogatását; csupán folyó évben többezret—-mintegy 25000-et 
avatott fel apostoli fáradhatlan buzgalommal, a keresztények 
közül, sz. Péter apostolként, királyi papokká, mint Origenes 
mondja : „Omnes, quicunque unguento sacri chrismatis deli-
buti sunt, sacerdotes eífecti sunt sicut et Petrus ad omnem 
(licit Ecclesiam : Nos genus electum et regale sacerdotium." 
Orig. in Levit. hom 9. vagy mint sz. Leo pápa serm. 3. de 
assumpt. sua. írja : „Omnes in Christo regenaratos crucis Si-
gnum efficit reges, S.Spiritus vero unctio consecrat sacerdotes." 
Igen, ker. lovagvitézekké üttettek fel a nyitrai egyházmegye 
zsengéi, s fölavattattak az arczul vert s a gyalázat fáján meg-
halt üdvözitő bajnokai közé. Igy tehát először keresztények-
ké, miután a sz. krizsmával megkenettek, aztán az arczütés-
sel bajnokokká lettek a kereszténység csemetéi. Hogy — mint 
borromei sz. Károly mondja : „emlékezzenek meg, miszerint 
már vitézek, kiknek harcza s győzelme nem a mások bántá-



sában, hanem inkább a bántalmak türelmes viselésében áll : 
emlékezzenek meg, hogy a ker. táborhoz tartoznak, melyben 
ne keressék az életnek gyönyöreit s kényelmeit, hanem in-
kább terheit s háborúságait békével tű r jék : végre emlékez-
zenek meg, hogy kötelességök lecnd a csatában állni, a nyi-
lakat a honnan jönnek, szemmel tartani, ugy, hogy habár 
ezek által testük-, becsületük- s vagyonúkban kárt vallaná-
nak is, de lelkök sértetlen maradjon." Synod. Mediolan. V. c. 
8. — tehát fiatal keresztényeket s küzdendö bajnokokat nyert 
az urban egyházmegyénk ez év folytán. 

A rajeczi egyházkerületnek lelkipásztorai elevemegtevék 
az igényelt lelki előkészületeket a kis bajnoksereg fölavatá-
sára, bogy méltóképen járuljon a Szentlélek hét ajándékai 
elvételéhez. Ugyanis junius 22-én fiúi hódolattal fogadtuk a 
várva várt főpásztort, ki Zsolnáról esti hét óratájban jelent 
meg körünkben. Rajecz mézövárosa, oly mély tisztelettel s a 
szeretetnek hatást tevő külső nyilatkozatával fogadá főpász-
torát, mely bennünk lelkásztorokban a bámulat s megillető-
dés érzetét költé fel. A piaczon, melyen keresztültartott m. 
főatyánk, ünnepiesen öltözött népsokaság gyűlt egybe, a vá-
rosház s a zsinagóga nemzeti lobogókkal díszelgett ; ez utóbbi 
előtt várta 0 méltóságát, községe élén a rabbi, ki megállitván 
az apostoli látogatót német mondókáját a zsoltáros e szavai-
val kezdé: „Angelis suis mandavit de te, ut custodiant to in 
omnibus viis tuis," melynek végezténél hi vei „Éljent" lian-
goztatának. Az iskola felé érkezvén mrgyénk szeretett őran-
gyala, az iskola növendékei tevék a most még kis magasságú, 
de idővel erős ker. lelkű, maradandó sorfalat, élükön hitelem-
zőjük- s tanítóikkal, miglen a plébániaiak elötornáczánál a 
lelkészkedő papság lépe ki alázatos hódolatával, belül pedig 
a lépcsőzeten kis szüzek hinték az illatos rózsák leveleit. Az 
egyházbai bemenet zöld galylyakkal s fölirattal díszelgett az 
ur angyali lelkű szolgájának megjöttén. Másnap junius 23-án 
8 órától délig működött a fáradhatlan főpásztor hivei között, 
osztván a Szentlélek kegyszorét. Megemlitendőnek vélem a 
sz. mise után a helybeli segédlelkész nt. P a z s i t n y György 
által mondott sz. beszédből at öbbi között, midőn a Szentlélek 
hét ajándékait s a megbérmáltak lelki kötelmeit érthető sza-
vakkal fejtegetné hallgatóinak, a III. Henrik franczia király 
által alapitott Szentlélek-rendre történt hivatkozását, inelylyel 
a szónok a hallgatók sziveit bizditá a Szentlélektől vett aján-
dokokért való hálára, mely leginkább az isteni erények foly-
tonos gyakorlásában áll. Délután a nagyöbű távolságú plébá-
niára sietett szeretett jó főatyánk, apostoli ténykedését foly-
tatandó. 

ROMA, jun. 22-én. 0 szentsége a mai consistoriumban 
mindenekelőtt az üresedésben levő sabinoi suburbicarius egy-
házat Reisach bibornoknak adományozván két allocutiot 
tartott, azután pedig következő püspöki székeknek adott 
megerösités által főpásztorokat: A gvadalavari érseki székre 
Mexicoban : L o z a Péter ezelőtt sonorai püspök ; segobiai 
püspöki székre Spanyolhonban M o n t a g u József Lajos, ez-
előtt oviedoi püspök malagai püspökké megerősíttetett P e-
r e z József István ; cattaroi lett M a r c h i c h spalatoi áldo-
zár, zarai czimzetes kanonok, hit tanár; oviedoni püspökké 
S a n s y F o r é s Benedek valenciai áldozár kanonjog- és 
hittudor ; canariai főpappá Spanyolhonban U r q u i n a s n a 

József-Mária cadixi székesegyházi főáldozár ; chelmi görög-
ruthen szertartású püspökké K u s i e m s k i Mihály a lem-
bergi érsek helynöke; arequippai püspökké Peruban T o r -
r e s János a trueilloi megye ált. helynöke ; yucatani püspök 
Mexicoban de la Gr a 1 a R o d r i g u e z Leander ezen megye 
eddigi apostoli kormányzója ; antequerai püspökké ugyancsak 
Mexicoban M a r p u e z Vincze káptalani helynök ; quereta-
roi püspökké C o m a c h o Rajmár a michoacani főegyház 
scholastieusa; durangoi püspökké S a l i n a s Vincze áldozár; 
sonorai püspökké A1 a m a n Gil melicoi kanonok ; az ujon 
felállított coroi püspöki székre Venezuela köztársaságban 
D i e z Victor József coroi áldozár; nilopolisi püspökké in 
partibus inf. S z a b ó József ő szentsége házi főpapja, eszter-
gom főegyházi kanonok és főesperes; troadei főpappá in 
part. G r a n a d ó Ferencz cochambai áldozár ; agathopolisi 
püspökké in part. N a m s z a r o v s z k y Ferencz Adolph, 
königsbergi prépostplebános a kulmi megyében. 

Ezután a pápa a brevék secretariatusa által történt 
következő választásokat jutatta helybehagyólag tudomásra : 

A cydorei püspökségre in part. B a g a 1 a-B 1 a s i u n i 
János, livornoai helynök; bolinai in part. M a g r a s c o Sal-
vator kanonok ; thermopolisi in part. F e n e 11 y István ma-
drasi ap. helynök. Azután Santa F é di Bagota, és Gradala-
xara érseki megyék föpásztorai számára a pallium kéretett, 
és megadatott, végre ő eminentiája Reisach mint ujon kine-
vezett suburbicarius püspök a szokásos esküt tette le. 

KONSTANTINÁPOLY, jun. 8-án. A jeruzsálemi pa-
triarcha, miután azon kényes ügyet, melyben ide hivatott, 
szerencsésen elintézte, haza felé vette útját. Victor Emma-
nuel neki, és még más három levantei főpapnak az ujon ala-
pitott olasz korona rend közép keresztjét küldte meg. Hiszik, 
hogy ő nma vissza fogja azt küldeni, miután ama rend czime-
és alapitásánál fogva igen is érthetően fejezi ki jelentését, és 
kath. főpap által el nem fogadtathatik. 

Az általunk más alkalommal kifejtett örmény katholi-
kusok vitás ügye Valerga terve szerént, melyet úgy látszik a 
szentszék is kész elfogadni, ugy oldatnék meg, hogy a kon-
stántinápolyi örmény katholikus papság köréből két áldozár 
fog választatni, ezek püspökökké szenteltetvén mgr Hassun 
patriarchának segédpüspökei leendnek. Ezen püspökök a 
jövő választási zsinaton mint a konstantinápolyi örmény ka-
tholikus község képviselői veendnek részt, mely ily módon 
nemzeti és vallási tekintetben a követelt befolyást nyerondi. 
Hogy egy helyett két segédpüspök adatik a patriarchának, 
azért történt, hogy a fővárosi örmény k. község, mely legné-
pesebb mindannyi között, kiváltsággal birjon a jövő zsinaton 
két küldött által képviseltetni, mig a többi megyék csak 
egyet egyet küldeni vannak feljogosítva. Ezen terv, mondják, 
ő szentsége tetszését megnyerte, és ha az ezt megerősítő bulla 
még ki nem adatott, onnét magyarázható, mivel az egész ügy 
a bibornokokrendkívülíjad hoc gyülekezetében fog végleg meg-
vizsgáltatni. Ha a szentszéknek ezen engedménye a liberá-
lis párt néhány túlzóinak követeléseit ki nem elégitené, Fuad 
basa kijelenté, hogy a szentszéknek ebbeli elintézését végle-
gesnek fogja tekinteni, és azt törvény erejévé emelni. Mint 
állítják a szerencsétlen viszályt végleg kiegyenlitő apostoli 
irat hozója mgu Brunoni leend. 
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LISSABON, jun. 1 én. Néhány hó előtt a coimbrai 
egyetem egyik tanára, volt képviselő, szent Isabella egykori 
portugalli királynő erényeit tevén fejtegetései tárgyául, szent-
ségét merte kétségbe vonni. A portoi t. választók e fölötti 
nemtetszésöknek nyilt jelét adták már akkor , midőn ezen 
urat újra követül meg nem választák. A coimbrai hivek pe-
dig a botrányt annak helyén akarván jóvátenni, maj. 3-án 
nagyszerű menetet rendeztek sz. Isabella tiszteletére, mely 
alkalommal Rodriguez de Azevedo hitszónok alaposan és 
méltóságteljesen válaszolt a hitetlenek támadásaira. 

Portugallia több városaiban maj. 13-ikát, mint ő szent-
sége IX. Pius pápa 76-ik születésnapját nagy lelkesedéssel 
ünnepelték. Mások ismét pápává választásának emléknapját. 
Bragában, a portugali Romában, a dos Remedios czimü egy-
házban és a Santa Cruz királyi kápolnában tartatott az ün-
nep. A harangok zúgtak, zenekarok az utczán a pápai hym-
nust játszották. Este iéggolyó emelkedett fel a ,Salve Pio IX, 
Pontifice Rei' kezdő betűit tüntetvén fel. Lamegoban hason 
ünnepélyek és örömnyilatkozatok voltak. A látvány vigasz-
taló, mert azt mutatja, hogy a tévely minden csábitásai sem 
hatnak népünkre, és mivel ezt a páholyok hősei tudják, azért 
minden erővel arra törekednek, hogy a vallási társulatok 
helyreállítását és a püspökök szabadságát gátolják. A tanult 
és erényes papság prédikáczióitól tartanak, mivel érzik, hogy 
meghiúsítják csalfa reményeiket. 

0 szentsége javára az aláírások, adományok folynak. 
A Visitandina szüzek, k ik a főváros legkitűnőbb leánynövel-
déjét vezetik, tápintézetükben 300,000 real összeget szedtek, 
és a legutóbb Romába indult 3 íiatal zuáv által küldik a 
szent atyának 

A fővárosban szerzetesnők hiányában, minden osztály-
beli hölgyek a szeretet müveit szorgozzák. Buzgalmuk titok-
ban roppant jó eredményeket szül, habár a tudatlanság- és 
erkölcstelenség-szülte számos akadályokkal kell megküzde-
niük. A szegény betegekről nevezett társulat jelentésében 
olvassuk,^hogy a jobbára férjezett hölgyek 1867 folytán 3852 
beteglátogatást végeztek, 75 megtérést eszközöltek, szintúgy 
422 házasság és 470 gyermek törvényesitesét. A jövedelem 
felrúgott 16,397 frankra, moly összegből költetett 15,641 fr. 
O felsége a brasiliai császárnő, védnöknéje e társulatnak, és 
kimerithetlen bőkezűséggel istápol ja a nemeskeblü hölgyeket, 
kiknek segélyére a méltatlanul elűzött irgalmas szüzek többé 
nem lehetnek. 93 szerencsétlen vétkes, k ik deportatiora Ítél-
tettek, Istenneli kieegesztelődés nélkül mentek volna el, ha a 
társulat velők nem törődik. Egy nép sem hajlandóbb a hithezi 
teljes odaadásra, de fájdalom ! püspökeinket gátolják abban, 
hogy minden plébánia számára méltó lelkészeket képezhes-
senek, nevelhessenek. 

L ITHVÁNIA, jun. 6-án. Felsőbb rendelet folytán a 
Citoviany-i ősrégi a 16-ik században alapított kath. plébánia 
orosz szakadárrá változtatik. E rendelet annál feltűnőbb, 
miután itt és az egész környéken nincs egyetlen egy szakadár. 
A plebáníabeliek, a mint a rendelet értésökre esett, azonnal 
a templomba gyülekeztek mogakadályozandók, hogy az le-
foglaltassék. A kiküldött hivatalnok látván a nép ellenszegü-
lését a nosiennei kerület katonai főnökét értesitette, ki azon-
nal a rendőrfőnökkel a hely sziliére siotctt. Csakugyan telve 

találták a templomot néppel, és miután a főnök a főoltárhoz 
közeledett, a tömeg félvén, nehogy a szentséget elvigye, oda 
nem bocsátotta. Forradalom akar ez lenni, kérdé a főnök ? 
Nem, válaszolt a nép, csak kérjük, hagyja meg nekünk e 
templomot, hol őseink imádták Istent. Ha a kormány épen-
séggel nálunk szakadár templomot akar, fogunk épiteni sa-
ját költségünkön. A főnök Vilnába e választ táviratozván, 
azon parancsot kapta, hogy azonnal foglalja le a templomot, 
és jelentse ki orosznak. Ugyan azon időben a „Wilnai futár" 
nevü lap arról értesit, hogy ezen tartományban 60 plébániái 
templom és több kápolna bezáratása elhatároztatott. 

Az „Északi Posta" czimü újság a belügyminiszter köz-
lönye, a nyugoti tartományokban elkobzott javak eladásának 
eredményeiről tudosit, melyek tudvalevőleg csak oroszok 
által szerezhetők meg vevés utján. Az eladandó földeknek 
csak csekély része talált vevőkre, a többi ennek folytán aján-
dékképen osztatott ki oly hivatalnokok között, kik a len-
gyelirtásban érdemeket szereztek magoknak. 

PARIS, jun. „Uj verseny-egyetemek fölállítása — mond 
a ,Liberté' — a Napoleon által megalkotott egyetem mono-
poliuinának megszüntetése az, mit a katholikusok 1830 óta 
követelnek. Az államtól kiinduló minden tanitás gyanús ne-
kik. . . Különszerü dolog valóban, 1844-ben nem a materia-
lismus, hanem a spirituális bölcsészet képezte tárgyát a pap-
ság panaszainak." 

A tanitás szabadságát mint elvet és alapot, az egyház-
nak az államtóli teljes elválasztását követeli a ,Liberté'. Ali-
kor, mondja a ,Liberté', az egyház meg fog sziinni a concor-
datum 14-ik czikkének jótéteményeit követelni, mely tudva-
levőleg a püspököknek és papoknak illő ellátást biztosit. 

Mindenekelőtt emlékébe akarjuk idézni e lap Íróinak, 
hogy a papság ellátása csak némi kártalanítás az elvett 
jószágokért. 

Igázok van, midőn állítják, hogy a papság 1844-ben a 
spiritualismus, vagyis hogy jobban szóljunk, a naturalismus 
ellen panaszkodott. Mert ama spiritualismus nem volt más, 
mint vakmerő tagadása a szellemi, természetfölötti isteni rend-
nek, tagadása a személyes élő Istennek, és a tőlei függésnek. 
Valljon nem ama spiritualismus volt-e, mely m á r a 18-ikszá-
zadban a „szabadgondolkozók nagy megyéjét" megnépesité, 
és meghamisitotta a politikát elválasztván azt a keresztény 
elemtől V 

Ha a materialismus — melyet Duruy száműzni ígért 
az állámtanodákból — tagadja az értelmet, azon örök és 
változhatlan igazságokat, melyek a világi rendnek és az em-
beri jogoknak is alapját képezik ; a spiritualismus száműzi a 
társadalomból azon isteni hitet, mely a keresztény polgária-
sodás csodáit művelte, tagadja a szellemet, qui renovavit faciem 
terrae, mely az emberből keresztényt, mintegy más Krisztust 
képez, szent emberiségének kiváltságaiban részesítvén. 

A keresztség a spiritualista szemeiben haszontalan szer-
tartás. Az oktatásból eme rendszer átment a szokásokba, 
törvényekbe. Ama spiritualismus nem csak nem akar többé 
keresztény politikát, hanem a zsidó, musulmán, pogány val-
lásnál is lejebb száll, száműzvén Istent a világi rendből. 

Ama spiritualismus befolyása óta számba se vették többé 
a dolgok természetét így például azt képzelék, hogy Török-
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országot Algírt részesíteni lehet a keresztény poigáriasodás 
erényeiben és áldásaiban akkor is, ha meghagyják nekik a 
Coránt. Számba nem veszik a roppant külömbséget, mely a 
keresztény és hitetlen közöttlétezik,és minden mivel ember ter-
mészetnél fogva egyenlő, azt következtettek, hogy minden-
kivel egy formán kell bánni. A keresztény nép tekintélyre, 
szabadságra, igazságra, testvériségre, szeretetre levén ren-
deltetve, nem elégedhetik meg egy tisztán természeti politi-
kával. Innét a folytonos forradalmak, mert a kormányzók a 
czélt az eszközök nélkül akarják, keresztény rendet Krisztus, 
Evangelium, egyház nélkül. 

Ezen chimerák tűzhelye épen ama büszke Spiritualis-
mus, melynek egyik feje Cousin volt. Ezen, talán a materia-
lismusnál is veszélyesebb tanból származott a liberális iskola, 
mely még hü katholikusokat is elcsábított, kik még fel nem 
fogták, hogy a szabadságot az igazságtól és annak őrétől az 
egyháztól kell kérni. 

Ha a materialista hasonlít az értelemtől megfosztott ál-
lathoz, a spiritualista lemond keresztény méltóságáról. Ha az 
első vészthozó, a második talán még veszélyesebb, mert ne-
hezebben gyógyítható. 

Az ember természeténél fogva eszes lény levén, a lel-
kismeret, ész, természeti törvény minden befolyását el nem 
vesztheti. A husz éves materialista ötven éves korában szé-
gyenlé előbbi tanait, mint helyesen mondatott a senatusban. 
A megváltás titkos befolyása által segittetvén a természet a 
materialismus ellen visszaható erőt nyer, mert ez ellenke-
zik az eszes ember természetével ; de mit tehet azon áll Spi-
ritualismus ellenében, mely csak azért emeli föl az észt, 
hogy a hitet ledöntse. 

A hit természetfölötti adomány, és csak szabadakara-
tunk közreműködésével marad meg bennünk. Nehéz az 
eszes embernek az észt megtagadni, azért csak kevés őszinte 
materialista van, de az embernek megvan azon szomorú te-
hetsége, hogy megtagadja keresztségét, és kitörölhetlen nyo-
mait eltakarja. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
„Le Credo de Bossuet" par M. de Caqueray. Paris 1868. 

Ez czime egy kitűnő könyvnek; a czim meglepő, és 
tán hiányos is, mert a szerző akaratja ellenére is azon gondo-
latot ébreszti az olvasóban, mintha ez Bossuetnek saját egyéni 
credója volna, nem pedig az egész kath. világé. A meglepetés 
enyhül azonban az által, hogy mindjárt utána tétetik : Expo-
sition de la doctrine chrétienne, recueillie des oeuvres de 
Bossuet ; és ez tulajdonképen igazi czime a műnek, mely már 
logicai határozottsággal is bir. 

Vicomte Caqueray a nagy orleansi főpapnak tulajdo-
nítja, hogy e műre vállalkozott; miből eléggé világos, hogy 
az szent, jó czélu, és hogy megfelel korunk szükségleteinek, 
betegségeinek. A mi a kivitelt illeti, az tökéletesnek, teljesen 
sikerültnek mondható. Nem könnyű munka Bossuet 50 kö-
tetnyi müveiből szétszórt részleteket kiszemelni, összeszedni, 
egy tudományos egészszé önteni, azokból szakadatlan lánczo-
latot fűzni oly szerencsével, mintha magának Bossuetnek 

lángelméje tervezte volna már ekképen. Ezen kiszemelés és 
rendezés hosszú tanulmányozást igényelt és nagy munkát, 
sok fáradságot az öszhangzat előállításában; minthogy a könyv 
létesítésében más czél is forgott a szerző szemei előtt, mint 
csupa compilatiot késziteni a bámulat és lelkesedésnek egy-
mást fölváltó benyomásai alatt. 

Caqueray ur a terv egész dicsőségét, érdemét Dupan-
loup-nak tulajdonítja, és szerényen magának egyedül a kivi-
tel sikerét tartja fön ; legyen bármily része benne egyiknek 
vagy másiknak, annyi bizonyos, hogy az előre átgondolt 
műnek a keresztény apologia tökéletes terve szolgál alapul, 
nem olyan apologiáé ugyan, melyet egy Bossuet készitendett 
oly valláshideg és kétségeskedő kor számára, minő a mienk : 
hanem minőt előidézni lehet oly munkákból, melyek oly szá-
zad számára voltak készitve, mely még az eretnekségek dula-
kodásai között is megőrizte a kereszténység alapdogmáit. 

Ezen szempontból e mü egy neme az eredeti alkotásnak ; 
miről hogy valaki meggyőződhessék, elég ha szemügyre 
veszi azon módszertani rendet, mely az oly sokféle és oly 
igen különböző jellegű munkák részleteinek kiszemelésében 
használtatott. 

Az első kötet lélektant és theodiceat foglal magában ; a 
második a kereszténység történelmi és hitágazati kifejtését; 
a harmadik hittani értekezés az egyházról ; szóval az egész 
kath. bölcseletet tömörülten helyes, és világos dimensioban. 

Minden Bossuettől van, még a bevezetés is, mely nagy-
szerű elmélet az igazságról ; egyedül az előszó Caqueray-é, 
melyben kifejtetik, és pedig nem minden költői röpet nélkül, 
mint vezérlé szerzőt tervének valósításában Dupanloup, és 
mily hasznos lehet ily mü korunk sinlődő szellemei nézve. 

„Bizonyosak vagyunk, mondja a szerző, hogy minden 
részecske magában véve csudálatra méltó, mert Bossuet az, 
ki beszél ; tudjuk azt is, hogy minden lapon fölragyog az isteni 
szikra, mely képes lángra gyújtani a hitszövétneket, ha az 
kialudt a lélekben ; végre, hogy tisztábban fejezzük ki gon-
dolatunkat, mondhatjuk, miszerént Bossuet kath. credojaazon 
teljes hangszer, melyben, ha keressük, föltalálhatjuk az érez-
hető hangjegyet, az öszhangzato3 ütenyt, mely által a har-
mónia visszaállittatik, és megalapittatik az egyensúly az 
egész kersztény és erkölcsi életben." 

S valljon ki ne osztoznék ily óhajtásban ? Korunknak 
egyik legnagyobb hibája a tudatlanság, az ismeret hiánya. 
Kétkedik, mivel tudatlan ; semmitscm tud a kereszténységé-
ből, azért tagadja ; semmit a vallásból és gúnyolja ; legjobb 
apostolságnak látszik tehát öt arra tanitani, a mit nem tud ; 
és mivel Bossuet neve bizonyos tekintély, melyet a lángesze 
iránti irodalmi cultus hagyományszerüleg megőrzött ; szabad 
reményleni, hogy szava meg fog hallgattatni ; és ez a fő oka 
az óhajtásnak, melyre Caqueray müve számithat. 

A tudós keresztény, és Bossuetnek tanult bámulója tán 
kisebb vonzalommal fogadja e munkát félvén, nehogy a nagy 
főpap szép müvei, mintegy foszlányként összeállítva, veszít-
senek méltóságukból, fönségükből. Igaz, hogy némelyek ki-
vétetvén azon keretből, melybe a nagy szellem ihlettsége 
azokat illeszté, talán veszítenek valamit a természetesség é3 
igazság azon jellegéből, melylyel az eredeti mü és terv sze-
rént ékeskednek. Például töredéke oly beszédnek, mely Bos-
suetnek sajátságos hévvel, lelkesedéssel volt fogalmazva, 



szerkesztve, veszélyezteti az egységet, egyöntetűséget, ha oly 
nyugalmas demonstratio mellé helyeztetik, minő a „Connais-
sance de Dieu et de soi-meme"-féle értekezésből vett részlet; 
vagy az „Elevations"-ból kiszakitott rész ellentétet képezhet 
az „Histoire universelle"-nek szembeállított valamely lapjá-
val. Bossuet, ugy szólván, minden nyelven beszél ; nyelvén 
a profetának, a lelkiigazgatónak ; ő szónok, vitatkozó, költő, 
tanitó. Helyezzük Condé fölött tartott gyászbeszédet „Lett-
res spirituelles-eihez, v a g y a sz. Sulpiceról mondott dicsbe 
széde mellé a comediaról irt levelét ; a sz. Szűzről hangozta-
tott dicséreteihez a Concupiscence-féle értekezést; a contrast 
mindenesetre meg fog lepni bennünket, de mindenütt ugyan-
azon lángész ragyog ki, noha a hangok, vagy inkább dalla-
mok, — mert Caqueray szereti a zene nyelvét — végtelen 
különféleségével. 

Ugy látszhatnék tehát, hogy az oly különféle szinezetü 
töredékeknek egymáshozi állítása bizonyos hiányát okoz-
hatná az egységnek a munka kivitelében és magam is féltem, 
hogy ilyesminek tapasztalata le fogja hangolni azon régi 
csudálkozásomat, melyet bennem mindenha gerjesztettek a 
nagy püspöknek müvei; de kellemesen csalatkoztam, és a 
tökéletes egységnek ezen hiánya, melyet kétségkívül fölismer 
mindenki, a ki ismeri Bossuetet — valljon sokan vannak e 
ilyenek ? elenyészik még az ilyenre nézve is a töredékeknek 
igen elmés összefüzése által. 

Caqueray mindenütt kijeleli a munkát , melyből a kivo-
natot votte, és ez oly szemlét nyújt, mely nincs minden ér-
dekesség nélkül ; annak ki Bossuetet mindeddig nem olvasta, 
kíváncsisága fölébresztetik ; annak pedig, ki olvasta, bámu-
lása újra föléled. Ekkép ezen mii teljesen megfelel korunk 
szükségleteinek, s vajha minél inkább elterjedne az oly csa-
ládok körében és iskolákban, melyekben még valami fönrna-
radt a nagy és szép iránti tiszteletből ! Korunk sokkal frivo-
labb, hogy sem ajánlani lehetne neki Bossuetet olvasni, az 
egész Bossuetet; a vitatkozó kath. Bossuet, a lelkiigazgató, 
a lelkek tudományában oly igen kitűnő Bossuet mily mély-
ség elsatnyult, sivár lelkünknek ! 

Azonban óhajtandó, hogy magok a főlületes szellemek 
is birjanak ezen lángelmének termékenységéről kellő eszmé-
vel, ismeretes ugyan ő némely szónokok müvei á l ta l , de 
mindez sokkal csekélyebb, hogy sem mondani lehetne, hogy őt 
ismerik. Nem mondjuk, hogy a Caqueray által gyűjtött há-
rom kötetben visszatükröződik egész lángesze ; de némi be-
pillantást eszközöl, és ez már nagy jó ; és ha ez vágyat 
ébreszt összes munkáinak, nagyszerű conceptioinak olvasá-
sára, a jó még inkább fog növekedni. Valamely századnak 
haladását mérlegelni lehet Ízléséből, művészétéi és olvasmá-
nyai után ; azon század, melyet Bossuet oktatott, nagy szá-
zad volt; j a j azon századnak, mely nem talál gyönyört, 
csak a kétkedő és gonosz tréfáju és ledér irodalomban ! 

1-k. 

VEGYESEK. 
—- A fm. herczeg-primás a nagyszőllősi hiveknek Ugo-

csában iskolaépítésre 100, a dubovai községnek ugyanarra 
100, a kompolti hiveknek az egri megyében harangokra 50, 
végre Eckcnsberger Anna kisasszonynak, hogy a Jézus sz. 
szivéről czimzett s leányneveléssel foglalkozó szerzetbe lép-
hessen, 600 frtot méltóztatott adományozni. 

— P e r g e r János püspök ő mlga junius hó 27-én vo-
nult be Kassára, hol másnap nm. B a r t a k o v i c s Béla egri 
érsek által G a g a n e c z é s M a r i á s s y püspökök segédke-
zése mellett fölszenteltetvén köz öröm és lelkesedés közt el-
foglalta püspöki székét. Az ég áldja meg e szent frigyet, és 
a nagyszellemü főpásztornak kormánya legyen oly sikerdus, 
mint volt minden eddigi működése s minőre magas bölcsesége, 
napjainkban kétszeresen^szükségessé vált tapintata és discre-
tioja méltán számithat. O mlga Egerbőli távoztakor 100 frtot 
adott át az ottani polgármesternek a szegények közötti kiosz-
tás végett. 

— Köszönettel fogadtuk „A polgári házasság különös 
figyelemmel a tárgy jogi részére" czimü könyvecskét, 
melyet az oly sok szép tehetséget számláló egri megyének 
egyik áldozára, ethei S e b ő k László irt. Egész kis irodalom-
má nőtt már az e tárgyban kiadott röpiratok, munkák össze-
ge ; ez is méltó részletét képezi a sok jelesnek, vajha a siker is 
megfelelne benső értékének. Ára 1 frt . 

— A Sz.-István-Társulat f. h. 2-án tartott havi gyülé-
tében a többi közt a házvételre kijelelt bizottmány fölszólit-
tatott, hogy az a Társulatnak legújabban megvételül aján-
lott két házat szemügyre vévén a jövő gyűlésben jelentést te-
gyen. H a t a 1 a Péter és R i e d l Szende egyetemi tanárok a 
szentírás diszkiadását akarván rendezni a Dore-féle képek-
kel, a társulathoz folyamodtak, engedtetnék meg nekik a 
társulat által kiadott legújabb szent szöveg használata e vég-
re ; a társulat nem látván semmikép érdekeit ezen vállat által 
sértve kézséggel engedett a kérelemnek azon figyelmeztetés 
mellett, hogy az illetők ebbeli kérelmöket egri érsek ő excája 
elé is terjeszszék. A Szentek élete, Családi olvasmányok már 
sajtó alatt vannak, és az Encyclopoedia szerkesztője is jelenté, 
hogy annak kiadása megkezdhető. 

— Berlinben a cultusministeriumhoz kérdés illetőleg föl-
hivás intéztetett, döntetnék el elvileg, valljon a papok és 
elemi tanitók köteleztetnek-e a kerületi terhek viselésére 
vagy nem? A válasz akkép hangzik, hogy minden községi 
vagy kerületi terhek alól ki vannak véve a törvényszerű 
rendszabályok szerént. 

Értesítés. „Történetekkel felvilágosított egyházi be-
szédek, minden vasár-, és ünnepnap- és több alkalmakra." 
Huszár Károlytól kiadott második évi folyam, Székesfehér-
várott 1863. két kötet, 50 iv, 80 szentbeszéd. Ki bérmentett 
levélben megkeresi a szerzőt Székesfehérvárott, az egész 
munkát bérmentetlenül oly formán kapja meg, hogy érette 
költség — kíméletből a két forintot az utolsó póstán a munka 
átvételekor fizetheti le. — Bolti ára négy forint. 

Szerkesztői tudósítás. 

S o p o r n y á r a : A könyvöket megrendeltük ; azon röpirat a civilházas 
ságról nem kapható. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLAK JÁNOS. 
Nyomatott. Pesten 1868. K o c s i Sándor és társainál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. SÄ. 
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Pesten, julius 11-én. 4 . II. Félév. 1868. 

TARTALOM: A katholicismus Poroszországban. — 
A herczeg-primás egyik liturgicus körlevele. — B. Eötvös 
József országgyűlési nyilatkozata II. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

A katholicismus Jgej'Iinbcn. 
•WégeJ^S 

Ugyanezen házban tar t ják a többi katholikus 
egyesületek is gyűléseiket, igy például minden ked-
den a nagy termet a Pius-egylet tölti meg, szerdán 
és szombaton pedig a többi egylet. _Az életben levő 
kath. egyletek összes száma Berlinben 26. S e sok 
egylet egymást legkevésbbé semgyengiti vagy aka-
dályozza, sőt inkább egymást kölcsönösen segitik-s 
emelik, mert mindeniknek meg van a maga termé-
szetes határa s saját munkaköre. A jótékonysági 
egyletek között alig képzelek valami gyakorlatiab-
bat mint a sz. Vincze-egylet. Ez tán még a legtevé-
kenyebb kath. egylet egész Berlinben. A szegénye-
ket saját lakásaikban keresik fel . s nem sikamlós 
pénzzel, hanem étellel, ruhával sat. segitik. Itt na-
gyon jól felfogták az egyletek szellemét. Tavaly az 
itteni prépost ur kiadta a sz. Vincze-egyletek tulaj-
donképeni alapitjónak „Ozanam"-nak életrajzát, 
mely mint irodalmi mű is nagybecsű. 

Ezen pezsgő egyleti élet már annyira átkarolta 
az egész kath. közönséget, hogy azt lehet mondani, 
miszerint e ház most már nem is annyira az egyle-
teké mint inkább a berlini kath. községé. S csak-
ugyan vasárnaponként a helyiségek az összes köz-
ségnek nyitva állanak, s a berlini polgárok ide jőnek 
mulatni nejeikkel és gyermekeikkel. De miután a 
katholikusok most már nagyobb részt ismerik egy-
mást , hozzá minden családnak egyik vagy másik 
tagja ugy is egyik vagy másik egyesületnek tagja, 
igy a társalgási kör zárt jellegét még ezen napokon 
is mintegy magától megtartja annyira, hogy rendet-
lenségek vagy illetlenségek soha sem fordulnak elő. 

Ezenkivül némelykor majd egyik majd másik 

egyesület valami ünnepélyt, hangversenyt vagy 
színdarabot rendez, melyre azután szintén az egész 
község meg van liiva. 

Egy ily általános ünnepélynek vol ram én szem-
tanuja. Ugyanis ép ott létemkor ünnepelte az előbb 
emiitett Müller buzgó lelkész áldozárságának 25 

« 
éves jubileumát. 0 levén a legény-egyletnek elnöke 
s hozzá a többi egyletnek is, mint előbb emiitettük, 
ő a lelke, azért az ünnepélyes sz. misén minden egy-
let feles számmal jelent meg, a legény-egylet pedig 
az egyleti házból, az egylet zászlójával vonult fel 
testületileg a templomba, — az első eset, hogy ka-
tholikus egylet testületileg mutatta magát Berlin 
nyilvános utczáin. 

Este pedig a jubiláris tiszteletére az egyleti 
házban nagy lakoma volt, valódi keresztény szere-
-ílbt-lakoma, hol egy asztalnál a társadalom minden 
rétege, elkezdve a herczegtől a legutolsó kézművesig 
együtt ült. A lakomát a legény-egylet jól iskolázott 
énekkara, ezen erős, egészséges összhang viditotta fel, 
— a számos pohárköszöntésekböl pedig alkalmunk 
volt meggyőződni, minő egészséges gyakorlati ka-
tholikus öntudat él e berlini község- kebelében. Va-
csora után a jó kedv általános levén, voltak igen 
sikerült humorisztikus előadások is, igy a jubiláris 
egyik jó barát ja molnár-mezbe öltözködve jött, s el-
mondta, hogy az ő tisztelendő collegája mit őrölt 
huszonöt év óta ; — egy másik egészen „Märkische 
Kirchenblatt"-ba volt öltözve, s mint ilyen elmondta 
fájdalmait és örömeit sat. 

De én tán nagyon is bele bocsátkozom a részle-
tekbe, — de higyjék meg olvasóim, hogy még itt 
Íróasztalom mellett is nehezen tudok gondolatban e 
kedves körtől elválni. 

Pedig ideje, hogy kis szemlémet befejezzem. 
Olvasóim közül sokan tán azt. fogják mondani, 

hogy én tán nagyon is rózsás szinben láttam mindent. 
Nem tagadom, hogy annyi kellemeset, sőt reám 

nézve, ki annyi katholikus életet Berlinben legke-
vésbbé sem kerestem, valóban meglepőt látván, a 
kellemes annyira elfoglalt, hogy az árnyoldalokat 



tán kevesebb figyelemmel kisértem. Mert Berlinnek 
is meg vannak' árnyoldalai, — de melyik főváros-
nak nincsenek meg korunkban? Berlinben is vannak 
katliolik usok, különösen a félmüveitek között, kik 
valódi érdekeiket még mindig nem akarják felfogni, 
de ez aránylag csekély számú kath. lakosság között 
a kath. hitélet ennyi nyilatkozásával még mindig 
meg lehetünk elégedve ; — Berlinben is lehet — ám-
bár ri tkábban s nem oly vadán mint másutt — az 
ismeretes hatás-phrasisokat : ultramontán, clerikál, 
mittel-alterliche Finsterniss sat. hallani ; — de mindez 
mig másutt az ünnepelt majoritást képezi, itt törpe 
s a józan nagyobbrész által megvetett minoritásként 
szerepel. í g y például az oly beszédek, milyeneket a 
bécsi alsó és urakházában hallottunk, itt Berlinben 
lehetetlenség volna, mert mig Bécsben azok a kigú-
nyoltak és megvetettek, kiknek még elég bátorsá-
guk van az igazságért és a társadalom komolyabb 
érdekeiért egy egy komolyabb szót emelni, — ad-
dig itt Berlinben azokra mutatnának ujjal, kik oly 
komoly helyen, mint a parlament, oly szédelgő frivol 
niegtámodásokat merészelnének a társadalom legko-
molyabb ügye, a vallás ellen intézni. 

De az itteni kormány is egész más szellemű, s 
valamint saját vallása ügyében komolyabban gon-
dolkozik, ugy a másét is jobban tudja tisztelni. így 
például Karker prépost ur beszélte nekem, hogy a 
„Kladerpdatsch" éhetetlen élezlap múltkor az imma-
culata conceptiót merte kigúnyolni, ö ezért az illető 
minisztériumban panaszt emelvén, rögtön fényes sa-
tisfactiót kapott. 

Tudom olvasóim ! miszerint abban, hogy ujabb 
időben a porosz kormány annyi és oly feltűnő elő-
zékenységgel viseltetik a katholicismus iránt, sok 
machiavellisztikus számítás is van, ide tartozik mind-
az mit u jabb időben a berlini uj püspökség alapítá-
sáról, és az állandó berlini nuntiatura felállításáról 
beszélnek és irnak, s mely tárgyakról készakarva 
hallgattunk, mert mint ezen szemlénk elején is ki-
mondottuk, a dolog politikai oldalába, oly kevéssé 
akarunk mint csak lehet, bocsátkozni. Tudom azt is 
hogy egynémely feltűnő katholikus szellemben irt 
röpiratok, melyek a délnémetországi katliolikusokat 
meg akarják győzni miszerint a porosz hegemónia 
alatti németegységtől épen semmi okuk sincs vallási 
érdekeiket félteni, mert egész Németországban se-
hol sincs a katholicizmusnak oly szabad, oly függet-
len állása mint Poroszországban sat.; mondom, tudom, 
hogy ámbár e brocliurák délnémet firma alatt kel-
tek s Münchenben jelennek meg, de a porosz kor-

mány és pedig nagyon hatalmas egyéniség által 
inspiráltattak. 

Az ily machiavellisztikus számításait a porosz 
kormánynak a múltból már nagyon jól ismerjük; 
— hisz egy kis példáját, miként tudja a vallás 
ügyét ön javára felhasználni, egyik múltkori tör-
ténelmi czikkünkben is láttuk. S mennyivel szol-
gálhatnánk még ! Az egészben csak az sajnos, hogy 
azon tagadliatlanul sok journalisztikai ügyességgel 
bíró bériró nem szorul költött vagy elferdített ada-
tokra, mert a mit a bécsi viszonyokról Austria rová-
sára mond, fájdalom egy szóig mind igaz. 

Különben ezen gyönyörű s magasztos emelke-
dése a katholicizmusnak Berlinben, mint ezt ezen kis 
szemlénkben láttuk, s általában egész Poroszország-
ban, hisz egyéb vidékről még örvendetesebb adatok-
kal szolgálhatnék, mondom mindez legkevésbbé sem 
viendő vissza a porosz kormány ez u j megváltoztatott 
irányára, — hisz ezen szerepe csak a legújabb idő-
ben kezdődik, már pedig a mit mi láttunk, annak 
gyökerei mind az előbbi évekre viendok vissza. 

Sőt ellenkezőleg, hogy a katholicismus ott buz-
góbb, annak oka egy részt ép abban keresendő, hogy 
ott a katliolik usok voltak az elnyomottak, a folyto-
nos küzdés nem hagyta őket elaludni. 

Ezen ok már sokat megfejt, de nem mindent. 
Sajnos is volna, lia a katholicismusban a buzgó 

vallási élet csak az üldözések alatt virulhatna. A 
küzdelemben csak edzi s kipróbálja erejét, de azért 
élet-képességét, a nyugodtabb időkben is meg tudja 
mutatni. 

í gy Poroszországban is a nyomás és üldözés 
már e század eleje óta mindinkább szűnik, különö-
sen a kölni események óta a kormány nagyon okult, 
— az előbbi tolerált állásából a kath. egyházat a 
már emiitett „de animarum salute" czimü bulla, 
még 1821 ben nagyrészt kiemelte, — s a mi még 
sérelmes volt, azt IV-dik Erigyes Vilmos 1850-diki 
rendeletei eltörölték, s mindez idő óta a katholicis-
mus buzgósága nem hogy hanyatlanék, de folyvást 
emelkedik. 

En annak okát, hogy itt sokkal buzgóbb, sok-
kal egészségesebb vallás-erkölcsi hitélet virágzik, 
főképen abban találom, hogy itt az állam, a társa-
dalom szerkezete egészségesebb. Itt van rend, itt 
van munkásság és szorgalom, itt mindenhez sokkal 
több realilás- és komolysággal fognak, s az ily tár-
sadalomban a polgárok a vallás dolgában is sokkal 
komolyabban, sokkal alaposabban gondolkoznak ; — 
az ily társadalomban minden egyes polgár saját hi-
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vatásában és hatáskörében jobban és egészségeseb-
ben kifejthetvén erejét, a felületes szédelgés nem ta-
lál annyi alapot, a rabulisztikus népbolonditók nem 
vergődhetnek egy könnyen tekintélyre. 

Ezen a betegségen, mely most a bécsi politikai 
köröket széditi, a berlini iatelligentia is átesett, itt 
is volt időszak, midőn minden társadalmi haladást 
s üdvöt a rationalismusban véltek feltalálhatni, — 
csakhogy az itteni társadalomban volt elég egészsé-
ges anyag is, mely nem hagyta a társadalmat oly 
veszedelmes kríziseknek kitenni, s napról napra job-
ban belátván a hiu rationalismus üres és rideg vol-
tát, a positiv vallásosságnak ügye minden körökben 
napról napra inkább emelkedik. 

Lesz-e Bécsben is a társadalomban elég egész-
séges anyag arra, hogy a krízisen szerencsésen ke-
resztülessék ? 

Adja a jó ég ! Dr. Bogy ay Géza. 

4 herczeg-primas egyik litnrgicns körlevele. 

Jam sub 24. Augusti 1867. Nr. 744. innui, quod Eccle-
sia externum cultum SSmo Euehristiae Sacramento exhi-
bendum singulorum sive clericorum sive laicorum arbitrio 
non reliquerit, sed certis legibus ac normis definiverit, ut omni-
bus abusibus viam praecluderet, omnique superstitioni modum 
poneret. Ad has normas referendae sunt etiam illae, quae 
concernunt ritum et modum populo benedicendi cum SSmo 
Sacramento sive sit illud in monstratorio, sive inciborio. Per-
latas eatenus normas ut recenserem, impulit me difformitas, 
quam vigere experior in danda populo cum SSma Eucharistia 
benedictione, quae haud paucis Sacerdotibus occasionemprae-
buit quaestionem ad me de eo dirigendi, quis sit rectus modus 
benedictionem impertiendi cum SSmo Sacramento ? 

Benedictio cum SSmo Sacramento danda est ita, ut be-
nedicens sive sit Episcopus sive presbyter nihil prorsus dicat ; 
Rituale Romannm enim sic praecipit1) : „Postea cum Sacra-
mento in pyxide velo cooperta faciat signum crucis super po-
pulum nihil dicens," et alibi2): „Tunc Sacerdos facta genu-
flexione cum Sacramento semel benedicat populum in modum 
crucis, nihil dicens." Hoc idem praescribit Caeremoniale 
Episcopornm3) prout patet ex his verbis : „Qua (oratione) 
finita, accedet (Episcopus) ad altare, et accepto tabernaculo 
seu Ostensorio cum SSmo Sacramento, illud ambabus manibus 
velatis elevatum tenens, vertens se ad populum, cum illo sig-
num crucis super populum ter faciei, nihil dicens." Unde 
simul liquet, quod trina benedictio propria sit solis Episcopis, 
quam nequeunt Dignitates, neque Reguläres, neque etiam 
Abbates, aliique Praelati etiam usum pontificalium habentes 
impertiri, nisi exerceant pontificalia, prout S. Rituum Con-
gregatio identidem decrevit.4) Causa, cur benedicens populo 
cum SSmo Sacramento sive Episcopus sive presbyter nihil 
dicere debeat, in propatulo est, ilia nempe, quod proprie non 

') De Sacram. Eucbar — 2) De processionibus. — 3) Lib. 2. c. 
34. n. 27. - ' ) 22. Juiiii 1675. 13. Junii 1693. ?9. Januar. 1762. --

Episcopus, non presbyter sit, qui benedicat populum, sed 
Christus ipse, in SSmo Sacramento realiter praesens.5) 

Ad ritum benedictionis proinde juxta Caeremoniale 
Episcoporum,6) et S. Congregat. Rituum decisionem7) praeter 
incensationem SSmi Sacramenti in Ostensorio non aliud re-
quiritur, quam ut cum eodem celebrans producat crucis signum 
super populum. Inolevit multis in locis consuetudo, popuio 
benedictionem cum SSmo Sacramento impertiendi eomomento, 
quo dum hymnus Corporis Christi decantatur, deventum est 
ad ilia verba „novo cedat ritui" et „sit et benedictio;" quasi 
nimirum per novum ritum, ritus benedicendi populum cum 
SSma Eucharistia, aut quasi per verba „sit et benedictio" 
non benedictio ad SSmao Trinitatis honorem referenda deno-
taretur, sed populo impertienda intelligeretur. Hanc conaue-
tudinem laudatus doctissimus Catalani abusum appellat,8) et 
dicit se ilium vidisse servari a presbyteris, qui se doctos jactant, 
et sacrorum Rituum servatores, quem vero abusum Sarnellus,9) 
et Macrus10) gravibus verbis improbaverunt, quorum poste-
rior ait: „Notantur imprudentiae Sacerdotes, qui ad benedi-
cendum populo cum Eucharistiae Sacramento, expectant id 
agere quando nempe chorus cantat verba hymni „sit et bene-
dictio;" nam 3ensus illius verbi „benedictio" non refertur ad 
nos, seu ad populum, sed ad SSmam Triadem, uui benedictio 
laudem proprie sonat, et sic ridicule populus loco Trinitatis," 
sub illis verbis benedicitur. Abusum quidem esse, ait Macrus, 
non dissimilem illi, qui in ecclesia Africana tempore S. Augu-
stini reperiebatur, ubi, quoniam solemus pectus percutere ad 
verba „Confiteor ect.," idem faciebant Africae Christian), 
quando in Evangelio pronunciari audiebant „Confiteor tibi 
Pater etc.," in quibus verbis se inpeccabilem esse Filius Dei 
testatus est, non vero peccata illi confessus fuit. Quos jam S. 
Augustinus sic redarguit: n ) „In hoc ipso, quod sonuit Con-
fiteor, pectora tutundistis. Tundere autem pectus, quid est, 
nisi arguere, quod latet in pectore, et evidenti pulsu occultum 
castigare peccatum ? Quare hoc fecistis, nisi quia audistis 
„Confiteor tibi Pater." Confiteor audistis, qui confitetur, non 
audistis. Nunc advertite. Si Confiteor Christus dixit, a quo 
longe est omne peccatum." Sed consuetudinem illam etiam 
S. Rituum Congregatio identidem reprobavit, ac proscriben-
dam decrevit. „In benedicendo populum cum SSmo Sacra-
mento celebrans nihil dicere, cantores et musici nihil quoque 
canere interim debent, non obstante quacunque contraria con-
suetudine," decrevit praelaudata Congregatio.)2) Anno antem 
1835. quaesitum fuit ab eadem congregatione: „An servanda 
sit consuetudo dandi benedictionem cum Ostensorio, quando 
cantatur versus „sit et benedictio," vel potius. an impertienda 
tantum sit benedictio expleto hymno uti habetur in Rituali 
Romano et Caerem, Episc. atque decrevit S. R. Congregatio 
in Sabin. 5. Febr. 1639. in Caputaquensi 9. Febr. 1762." S. 
Congregatio respondit :13) „negative ad primam partem, affir-
mative ad secundam partem." Insuper occasione similis deci-
sionis factae super quaestione, e Trecensi Dioecesi proposita, 
decreti modo allati observantia specialiter commendata fuit 

5) V. Catalan. Comment, in Caerem. Eppor. T. II. p. 385. Edit. Kom. 
1744. — 6) 1. cit. — 7) 21. Martii 1676. — 8) Kit. Roman, perpetuis 
commentariis exornatum Roman 1757. — 9 ) Epistolar. eccl, torn. 7- — 
10) in Hierolexico. — ") Serm. 8. de Terbis Domini. — «) 9. Febr. 1762. 
") Die 23. Maji 1835. — 
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Episcopo his verbis: „Proprium et ejusdom Sanctissimi Do-
mini P?>pae votum exponit (S. Congregatio) ut pro ea, quae 
Amplitúdó tua praestat, pietate ac zelo omnino adlaboret, ut 
memorata benedictio impertiatur absque cantu, et in ea Rituale 
Romanum, cujus leges universalem afficiunt Ecelesiam, integre 
servetur." Ex bis patet benedictionem cum SSmo Sacramento 
non ad verba : „novo cedat ritui," nec ad verba „sit et bene-
dictio," sed hymno toto plene terminate, et cantoribus dtque 
musicis ad silentium redactis dandam esse ; haud absimiliter, 
quando populus canit lingua vernacula „Sanctus," benedictoi-
nem impertiendam esse non dum adhuc tertium canitur hicce 
hymnus, sed itidem hymno tertium quoque expleto, atque or-
ganoedo ac populo tacentibus. Patet porro abusum esse non 
tolerandum, in fine Lytaniarum dari benedictionem cum SSmo 
Sacramento intonando „sit nomon Domini benedictum e. s. p.," 
quandoquidem clarissima sit Rituális Romani et Caerem» 
Episc. dispositio benedictionem cum SSmo Sacramento imperti-
endam esse sie, ut Sacerdos nihil dicat,sed crucis tantum signum 
super populum cum SSmo Sacramento producat, in quo prae-
sens est Christus Deus Noster, qui benedictionem nobis imper-
titur." His universalibus normis non potest per quaecunque 
particularium Ecclesiarum vel Dioecesium statuta, eo minus 
per consuetudines, illis contrarias derogari, quas proinde om-
nes ac singuli Sacerdotes cujuscunque sint dignitatis ac officii 
observare tenentur. 

De velis observandum : Sacerdos populo cum SSmo 
Sacramento in Ostensorio benedicens semper habere debet 
velum humerale et quidem nunquam non albi coloris cujus-
cunque etiam sint coloris paramenta Sacerdotis. ,4) 

Haud absimiliter velum, sau pal Holum pyxidis, seueibo-
rii, in quo con3ervantur particulao consecratae, albi coloris 
esse oportet, non autem sive rubri, sive viridis, sive violacei 
pro ratione nempe colorum, quae habent ipsa paramenta. Male 
igitur agunt, qui palliola alterius coloris quam albi adhibent, 
quoad velum enim sive palliolum eiborii varietas colorum 
circa paramenta vigens, locum non habet. 

Strigonii, die 14-a Junii, 1868. 

ß. Eötvös József országgyűlési nyilatkozata. 

II. 

Biharmegye Berettyó-Újfalu kerület t. képviselője nyi-
latkozatra hivtafe la kormányt az iránt : „szándékozik-e ezen 
ülésszak alatt az 1848-iki 20 ik t. cz. értelmében egy a val-
lási jogegyenlőség szent elvének életet adó törvényjavaslatot 
az országgyűlés elé terjeszteni ?" 

Nem osztozhatom azon nézetekben, melyekkel t. kép-
viselőtársam ezen felszólalását indokolta. 

r 

En részemről, habár az 1848-ki 20. t. cz. rendeletének 
azon részében, melynél a teljes jogegyenlőség még létesitve 
nincs, a vallások közt létező viszonyokat nem tekinthetem 
olyanoknak, melyek a méltányosság és közérzület valóságos 
botránkoztatására szolgálnának. Én nem hiszem, hogy ezen 
állapot az egy haza polgárai között a meghasonlás és gyűlöl-
ség magvait hintené el. 

Megengedem, lehetnek, sőt tán vannak is némelyek, 

») S. R. Congr. 9. Julii 1678. 

kik abban, mert a vallás tekintetében mint más tekintetek-
ben is az 1848-ki törvények minden czéljai még tökéletesen 
nem létesíthettek, izgatás anyagát' keresik. Meg lehet van-
nak egyesek, kik ezen állapotjainkat is arra használják fel, 
hogy e haza polgárai közt a gyűlölség magvait hintsék el ; 
de én meg vagyok győződve, hogy e hon polgárainak keble, 
bármely vallásfelekezethez tartozzanak is, nem azon talaj, 
melyen a gyülölségnek magvai ki fognának kelni. (Tetszés.) 
A nemzet még akkor is, mikor külső befolyások következté-
ben vallási kérdésekért fegyverbon állott, soha sem feledke-
zett meg arról, hogy különböző egyházakban csak az egy 
hazára kéri Isten áldását; mely olykorszakban, midőn Euró-
pának majdnem minden népei a vallás következtében ketté 
váltak, soha egységének érzetét nem vesztette el, hogy ezen 
nemzet azért, mert az 1848 ik 20. t. cz.-ben kimondott jog-
egyenlőség mindeddig tökéletesen létesitve nincs, egymást 
gyűlölni, egymástól elválni fogna. (Tetszés ) 

De ha az indokolásra nézve t. ltépv. társunkkal egyet 
nem érthetek, tökéletesen egyetértek vele arra nézve, hogy 
vallási kérdéseinknek törvényliozásilag való teljes befejezé-
sénél alig ismerek fontosabb feladatot. (Helyeslés.) Felada-
tunk ez azért, mert először az 1848: 20 t. cz. ezt világosan 
rendeli ; feladatunk azért, mert a vallások tökéletes egyen-
jogúságának életbe léptetése szükséges következménye azon 
elveknek, melyeken egész alkotmányunk 1848 óta alapszik ; 
szükséges következése helyzetünknek, mert oly országban 
melynek alkotmánya az egyenjogúság elvére alapíttatott, 
még a legegyszerűbb logikával sem fér össze, hogy azon vi-
szonyok, melyek minden egyes polgárt legközelebbről érde-
kelnek, ne az egyenlőség elve szerint intéztessenek el ; (helyes-
lés) és mert oly országban, hol az alkotmányos állam minden 
biztosításai meg vannak, hol sajtószabadság létezik, egyes 
vallásoknak uralkodása nem ezen vállásoknak szolgál javára, 
hanem azokat csak örökké való és pedig ellenállhatlan me g-
támadásoknak teszi ki. (Élénk helyeslés.) 

Meggyőződésem szerint tehát érdekében fekszik az or-
szágnak, hogy a 48-ki törvények elvei minél elébb létesites-
senek minden következéseiben ; érdekében fekszik a haza 
minden egyes polgárának, hogy az, mi köztünk súrlódásokra 
adhatna alkalmat, mennél előbb eltávolittassék, és érdekében 
fekszik minden egyes vallásfelekezetnek, és e tekintetben 
biztossá tehetem a t. házat, a katholikusok épen nem képez-
nek kivételt, (felkiáltások: igaz! ugy van !) mert ők azt, mit 
a t. képv. ur a katholikus vallás-uralkodásának méltóztatott 
nevezni, inkább oly állapotnak tekintik, melyben a katholi-
kus vallás az őt megillető szabadságot nem élvezheti. (Fel-
kiáltások : nagyon igaz !) 

Hogy azonban, bár ez a kormánynak szintúgy, vala-
mint kétségkívül a t. háznak nézete, az 1848-ki törvény által 
kimondott jogegyenlőség még eddig létesitve nincs, annak 
két oka van : 

Az első, rendkívüli helyzetünk, melynél fogva a tör-
vényhozás, midőn a legszükségesebb teendőkkel el van hal-
mozva, néha azon szomorú kénytelenségbe jut, hogy oly tár-
gyakat is, melyek hasznosságáról, sőt valóságos szükségéről 
meg vagyunk győződve, megoldani nem áll hatalmában, mert 
az idő hiányzik. És a t. képviselő ur, ha azon tárgyakat mél-
tóztatnék tekintetbe venni, melyekkel eddig törvényhozásunk 
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foglalkozott, azon ügyeket, melyek most tanácskozásunk 
tárgyát képezik, és azokat, melyeknek mint előlegeseknek 
tárgyalása határozat által a törvényhozásnak kötelességévé 
tétetett: talán nem egészen a cultusmínisteriumot fogná fele-
lőssé tenni, hogy a valláskérdések eddig nem oldattak meg. 

De a másik ok, miért ezen kérdésnek megoldása még 
eddig nem is kisértethetett meg, csak ugyan a ministerium 
nézeteiben s azon álláspontban fekszik, melyet az minden 
vallási kérdésekben elfoglalni szándékozik. 

Meggyőződésem szerint a természetes állás, melyet az 
államnak és a törvényhozásnak a különböző vallásfelekezetek 
irányában el kell foglalnia, nem a közöny : mi azon morális 
elveket hirdeti, melyek az államnak alapját képezik; a mi-
ben a polgárok milliói megnyugvásukat keresik és találják, a 
a törvényhozás előtt soha közönyös nem lehet. (Helyeslés.) 
Tehát nem a különböző vallások irányában alkalmazott kö-
zöny a törvényhozásnak és kormánynak feladata, nem ez 
azon szempont, melyből a vallási kérdéseket tárgyalnunk 
kell, hanem az egyenlő tisztelet minden vallás irányában, 
belátása annak, hogy az általános vallásosság a legszorosabb 
összeköttetésben áll az állam jólétével is, hogy az állam soha 
nem áll biztosabban, mint midőn a polgárok vallásos érzüle-
tére támaszkodhatik. (Tetszés.) 

A feladat tehát, mely az 1848-ki törvény végrehajtásá-
nál a kormány előtt áll, e szerint nem lehetett az, hogy ezen 
törvényt bármi módon végrehajtsa, mert kétségtelen, hogy a 
vallásegyenlőség és viszonosság elvei oly módon is végre-
hajthatók, mely által vagy egyes vallások, vagy pedig minden 
vallások a magok érzületében sértve éreznék magukat. De 
nem ez felfogásom szerint a kormány feladata. A kormány 
az 1848-ki törvények rendeletét nem ugy fogja fel, hogy az 
által csak az egyenlőség létesitése czéloztatott, bármennyire 
sértve érezze magát az egyes confessio. 

A kormány feladatát abban találja, hogy az 1848. tör-
vények szándékát teljesítse. E szándék pedig az volt, hogy 
teljes megnyugvás szereztessék e hon minden felekezetű pol-
gárai között. 

Erre pedig nem elég, hogy csak bizonyos szabályok 
mondassanak ki a törvényben, és hogy ezek minden feleke-
zetre egyaránt alkalmaztassanak, hanem felfogásom szerint 
kötelessége a kormánynak arra törekedni, hogy az egyenlőség 
elve ne csak általánosan, hanem oly módon létesíttessék, hogy 
az által minden felekezet ha tökéletesen kielégitve nem, lega-
lább sértve ne érezze magát egyik vallásfelekezet sem. Er re 
nézve pedig szükséges, hogy az egyes kérdésekben az egyes 
vallásfelekezeteknek nézetei a kormány előtt tökéletesen 
ismerve legyenek. 

Méltóztassék az egyes kérdéseket tekintetbe venni, me-
lyekre nézve az egyenlőség még nem létezik. 

Ilyen például az áttérés kérdése. Erre nézve ugy lehet 
határozni, hogy az áttérés minden formaság nélkül megen-
gedtessék mindenkinek, s ha ezen törvény minden feleke-
zetre szól, az egyenlőség helyre van állítva : ezt azonban 
lehet helyre hozni ugy is, ha kimondatnék, hogy ugyanazon 
megszorítások, melyek most a katholikusoktól követeltetnek, 
ha más vallásra mennek át, követeltessenek a más vallásúak-
tói, ha katholikus hitre térnek át. 

A vegyes házasságokból született gyermekekre nézve, 

(halljuk ! halljuk !) mi a legfontosabb kérdések egyikét ké-
pezi, van három mód. Az egyik az, mely Poroszországban 
létezik, hogy a gyermekek vallásának meghatározása a szü-
lékre bizatik s a törvényes intézkedés csak akkor foglal 
helyet, ha a szülék a gyermekek nevelésére nézve nem egyez-
nek meg. Lehet továbbá elhatározni, hogy a gyermekek 
mind apjok vallását kövessék ; lehet ismét elhatározni, — a 
mi nálunk Erdélyben divatozik, hogy a gyermekek neinök 
szerint, a leányok anyjok, a fiúk apjok vallását kövessék. Ha 
a törvény ezen intézkedések bármelyikét, de általánosan el-
fogadja, az 1848-ki törvény létesítve van; de tagadom, hogy 
a kormánynak jogában állana s nem hiszem, hogy a törvény-
hozásnak feladata volna ezen kérdésekben határozni a nélkül, 
hogy tekintetbe venné az egyes vallás-felekezetek nézeteit, 
kívánalmait, érzületét, mert vallási kérdéseknél puszta több-
ség a kérdést eldöntheti, de nem oldja meg ; a kérdéseknek 
pedig az kívánatos megoldása. 

Ha tehát azon egyes viszonyokra nézve, melyeknél az 
1848-ki 20. t. cz. eddig teljesitve nincs, törvényjavaslatot 
nem terjesztettem még a ház elé: ennek oka — s itt ismét 
hivatkozom t. képviselő társunkra — némi részben abban 
kereshető, mert egyes egyházaknak nézete, melyeket tekin-
tetbe venni kötelességem, csak igen rövid idő óta jutottak 
tudomásomra. 

Egyébiránt remélem, hogy ezen kérdések némelyi-
kére, főkép azokra nézve, melyeknél a teljes viszonosság s 
egyenlőség hiánya legtöbb nehézségre adnak alkalmat, még 
a törvényhozás jelen szaka alatt törvényjavaslatot fogok a t. 
ház elé terjeszteni. 

Egyre azonban figyelmessé teszem t. képv. társunkat : 
arra, hogyha mindazon egyes esetekre nézve, melyeknél a 
a viszonosság hiánya panaszokra alkalmat ád, törvényjavas-
latokat hozunk is a házba, ez által a 48-iki törvények szán-
déka tökéletesen teljesitve nem lesz. A vallásoknak valóságos 
egyenlőségét,a valóságos viszonosságot, általában azon viszonyt, 
melyben a vallásnak alkotmányos államban az államhoz álla-
nia kell, csak ugy lehet létesiteni, ha egy, minden felekezetre 
egyaránt szóló általános törvény hozatik (felkiáltások bal felül : 
ezt akarjuk !), oly törvény, melyben a különböző vallásfele-
kezeteknek egymásközti viszonyai az államhoz az egyenlőség 
elve szerint tökéletesen egyformán határoztatnak el. 

Így fogta fel a kormány feladatát a vallási kérdésekre 
nézve. 

Azonban ily törvény hozatalánál első feltétel, hogy a 
viszony, melyet a különböző vallások az állam irányában el-
foglalnak, tekéletesen ugyanaz legyen. 

Már ha hazánk állapotát tekintjük, valamennyien tud-
juk, hogy mig a protestáns egyházak teljes autonomiája tör-
vény által biztositva van, mig ugyanazon autonomiaa görög-
keleti egyháznak épen a t. ház bölcsesége által kevés héttel 
ezelőtt biztosíttatott: a katholikus egyház épen mert elébb 
privilégiait állást foglalt el az országban, ily törvényes bizto-
sítást még nem bir. (Felkiáltás : Ki akadályozza ?) Tekintve 
a mozgalmakat, melyek a katholikus egyház körében történ-
nek, tekintve azt, hogy az autonómia utáni törekvéseknél 
maga a felsőbb egyházi rend lépett fel mint kezdeményező ; 
teljes jogom van hinni, hogy a katholikus egyház körében a 
világiaknak az egyház vagyonára és az iskolára az őtetmeg-



megillető befolyás megadatván, a törvényhozásnak lehetővé 
fog tétetni, hogy a katholikus egyház autonómiáját épen ugy 
törvény által biztosítsa, mint azt tette más egyházak irá-
nyában. 

Egyébiránt mielőtt ez történnék, egy általános vallás-
törvény, minőt az egyenlőség és viszonosság tökéletes bizto-
sítása kíván, a ház elé nem terjeszthető, azért, mert valamint 
ujabb időben minden egyház átlátta, hogy a vallási érzelem-
nek és a vallásosságnak fenntartása semmi által nem bizto-
síttatik ugy, mint a szabad egyház által a szabad államban : 
(általános helyeslés) ugy a vallásosság, melylyel az egyesek 
saját egyházaikhoz ragaszkodnak, csak akkor nyújt valósá-
gos támaszt az államnak, ha a haza polgárai saját egyházaik 
körében épen oly szabadoknak érzik magukat, mint az ál-
lamban és a két szabadságban nem az egymással való ellen-
tétes, hanem a közös szabadság biztosítását látják. (Helyes-
lés.) És igy én egy ily törvénynek a ház elé terjesztését a 
törvényhozásnak ezen szaka alatt nem is Ígérhetem. 

Egyről azonban t. képviselő társunkat és az egész há-
zat biztosithatom, hogy azon perczben, melyben egy ily tör-
vénynek a ház elé terjesztése lehetségessé válik, a kormány 
egy óráig sem fog késni : annak előterjesztésével, mert elő-
ször a 48-ki 20-ik törvény teljesítését kötelességének ismeri; 
mert meg van győződve, hogy oly országban, melynek pol-
gárai különböző vallásokhoz tartoznak, az egyetértés csak a 
különböző felekezetek függetlensége és viszonossága mellett 
tartathatik fenn. (Helyeslés). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
ROMA, jun. 23-án. A kath. világ által oly annyira 

várt általános zsinat tehát a jövő év végével meg fog nyittatni t 

mit csak rendkivüli események gátolhatnának. Az előkészü-
leti munkák a nyár rendkivüli forrósága miatt ugyan egy 
időre felfüggesztettek, az idegon hittudósok Rómából ezért 
nagyobb részt el is távoztak, de őszszel újra fognak foly-
tattatni. 

Franczia lapok jelenték, miszerént julius havában még 
Róbert a fiatal parmai herczeg menyegzője leend Donna 
Mária Piával, a nápolyi király nővérével. Nincs ugyan kétség 
hogy a házasság meg fog történni, de nem oly hamar, miután 
óhajtják, hogy az alig 20 éves herczeg érje el nagykorúságát. 

Szent Alajos ünnepe e hó 21-én vasárnapon rendkivüli 
pompával ületett meg sz. Ignácz templomában, a romai Colle-
giumban, hol az ifjúság e nagy védszentjének sirja vagyon. 
Egész napon át a nép tódult ide, vagy a fiatal szent által 
egykor itt lakott szobákba, melyekben számos, általa életé-
ben használt tárgyak őriztetnek. 

IX. Pius koronáztatásának évnapja is nagy tüntetések-
kel és fénynyel ünnepeltetett, két napon át a város kivilágít-
tatott, a Sixtinában pápai isteni tisztelet tartatott bibornokok ;  

érsekek, püspökök, szerzetesok, egyházi és világi méltóságok 
jelenlétében. A szent misét di Pietro bibornok, albanoi püs-
pök, a Pius által kinevezett bibornokok legidősbike tartotta. 
Mise után a szent collegium ugy miként a választás évnap-
ján, tisztelgett ő szentségénél, és hódolatának kifejezését 
vitte meg. 

Viszatérvén termeibe ő szentsége trónjára ült, és ki-
hallgatásban részesité sorban az állam méltóságait. Előbb a 
nápolyi király családjával, azután a diplomatiai testület, a 
trónálló herczegek, a praelaturák, az állam tanácsosai, con-
sulta tagjai, a nemes testőrség, a svájczi testőrök tisztjei fo-
gadtattak. A Senatorok a romai nép nevében fejezték ki 
üdvkivánataikat. Végre a franczia megszálló csapat vezére 
Dumont táborkarával. Az utóbbiak részéről e hó 18-án Ci-
vita-Vecchiában a pápa tiszteletére rendezett ünnepély amily 
jó benyomást tőn a romai népre, és a jó érzelmüokre általá-
ban, annyira tette dühössé a forradalmárokat, kik ocsmány 
lapjaikban nem győznek elig piszkot szórni a francziák, és 
különösen a florenczi franczia követ ellen. E hó 18-án t. i . 
a pápa megválasztása évnapjának tiszteletére a civita-vec-
chiai katonatiszti körben estély tartatott. A casino, kert, és 
mellék épületek ez alkalomra fényesen feldiszittettek, és este 
kivilágíttattak. A pápai lobogók mellett a francziák tűzettek 
ki. A város püspöke, a delegatus, és magasabb rangú tiszt-
viselők a vitézek körébe jöttek, hogy oszszák a testvérsereg 
örömeit. Két felköszöntés mondatott Dumont tábornok és 
mgr Scapitta által. Mindkettő élénken megtapsoltatott. „IX. 
Piusra — igy szólott a tábornok — a tisztes főpapra, kit a 
császár és Francziaország soha sem fognak elhagyni. Éljen 
IX. Pius." Igen, igen éljen! hangzott minden oldalról lelke-
sen. A delegatus válasz-felköszöntésében imigy szólott : I l l - ik 
Napoleon császár egészségére és üdvére, a nagylelkű franczia 
nemzet hatalmas fejedelmére, ki védvén a pápai trónt, hatal-
mának dicsköre, és vitéz seregének bátorsága által a legna-
gyobb szolgálatot tette, és teszi folyton nem csak a vallásnak 
hanem a rend, jólét és az egész társadalom valódi haladásá-
nak. Ezen ünnepély, melyen a Francziaország és a szent-
szék közötti szövetség oly határozott nyilatkozatokban nyert 
kifejezést, természetesen nem lehetett a forradalmiak ízlése 
szerénti, de annál inkább meg örvendeztette mind Franczia-
országnak, mind a pápaságnak barátait. 

PARIS (Vége.) A keresztényelem megtérítette a bál-
ványimádókat, polgáriasitotta a barbárokat, semmi sem áll 
ellen szeliden erős befolyásáaak, csak azon kereszténynek 
kevély akarata, ki tudva, rendszeresen támadja meg Krisz-
tus egyházát. A tudósok, irodalmárok ezen osztálya ellen 
mit tehet a katholicismus ? Nem ez-e a Szentlélek elleni bün, 
mely sem ezen, sem a más világban nem fog megbocsáttatni ? 

A spiritualista nagy zajt üt az ész jogaival, de végre 
is a természetfölötti rendszeres tagadása maga után vonja 
a természeti rendnek is lealacsonyitását. Miután az ész ne-
vében az isteni törvényt, a revelatiót ledöntötték, megdöntik a 
természeti törvényt is a vélemény-szabadság nevében. Az 
isteni jog tagadása után megtagadják az emberit is. 

Krisztus megmondotta, hogy igy leend ; a tapasztalás 
megmutatta, hogy igy volt mindig, és a szent atyák megma-
gyarázzák, mért volt igy. 

Igen ! létezik egy természeti vallás Isten szoretetére 
alapítva, a szivekbe vésett természeti törvény mint sz. Pál 
tanitja, de a szent atyák hirdetik, hogy az első bün óta az 
Isten természetes szeretete, és a természeti törvény megtar-
tása lehetlen a természetet gyógyító malaszt nélkül, és kö-
vetkezéskép Krisztus nélkül. 
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Ne csalódjunk. A hitetlen spiritualismus veszélyesebb a 
materialismusnál, mert mint emiitök, ez utóbbinál is nehezeb-
ben gyógyítható. Mit használ nekünk, lia tanitják gyerme-
kőinket, hogy ök nem majmok, hanem magasabb valami a 
szerves anyagnál, — ha mégis elraboljak tőlök a természet-
fölöttiekbeni hitet. Mi gyermekeink számára katholikus ok-
tatást óhajtunk. 

Ezt akarták egyetemünk alapitói is, s mivel akarat jok 
többé nem mérvadó, azért vagyunk ezen tanitás monopoliu-
mának ellenségei. Az 1808. mart. 17-ki rendelet minden 
oktatás alapjául a katholikus hitot akarta. De a felsőbb ok-
tatás elfogadja-e ma azon alapot ? Ha ezen alap folytán hit-
vallomást követelnének az egyetemi tanároktól, mit szólna a 
Liberté ? 

Az oktatás szabadsága törvényes felügyelet alatt, ne-
künk jogunk épen ugy az „emberi jogok" mint az „isteni 
jog" szempontjából. A világi hatalom csak külső tetteinket 
igazgatja, nem értelmünket és akaratunkat. Istennek egye-
dül levén tekintélye a lelkek fölött, másra azt csak ö ruház-
hatja, ruházta pedig az egyházra. Innét a tanitás természeti 
szabadsága. Az egyetemi monopolium sérti még a 89-iki el-
veket, a szülőknek, és egyháznak, mely szintén anya, jogait. 

Mi kívánjuk az oktatás szabadságát, anélkül, hogy el-
töröltetni követelnénk a nyilvános tanodákat. Habár az atyá-
nak nincs hatalma gyermekének lelkére, mégis kötelme azo-
kat nevelni, oktatni. A községnek, tartománynak, államnak 
őt segélyezni kell közoktatási intézetekkel, de ugy hogy 
meg ne sértse a család és egyház jogait, tisztelje és tisztelet-
ben tartassa a változhatlan örök igazságokat, tisztelje a ter-
mészeti vallást és törvényt a laicus társadalomban, a keresz-
tény hitet a keresztény, a katholicismust a katholikus tár-
sadalomban. 

Egykor a fensöbb tanügy szabadsága kétségbe nem 
vonatott, és valóban Pythagoras és Socrates, Aristoteles és 
Plató szabadon oktattak. A sultán és protestáns kormány 
nem háborgatják a kath. tanítást, és nálunk és a régi kor-
mány nem ismerte a monopoliumot : És valljon az egyház 
nem azért van-e, hogy őrködjék a kath. tanodák fölött ? Mi-
től fél a kormány nekünk szabadságot adván? 

A Liberté azt vitatja, hogy az oktatásügy szsbadsága 
az állam és egyház elválását involválja. Ez igaz azon módon, 
melyen azt a modern szabadság érti. Nagyon is igaz, hogy 
egy állam nem maradhat katholikus, ha minden tévelynek 
utat nyit. Ezen esetben az elválás bekövetkezik. De kath. 
áilamban ezen elválás apostasia. 

A Liberté és vele az összes forradalmi sajtó két dolgot 
összezavar: a kath. egyház és az államnak elválását a poli-
t ikának a vallástóli elválásával, mely utóbbi soha seni léte-
zett és nem fog létezhetni. Az ember természeténél fogva 
vallásra rendelt lény levén, nem lehet meg igaz vagy téves 
vallás nélkül. így van a társadalommal is. A franczia con-
vent alatt az észistennöt imádták ; Garibaldi és Mazzini csak 
azért támadják meg a katholicismust, hogy romjain Romá-
ban a humanitárius vallást beigtassák. 

Az igaz Isten és a bálványok között választani kell. 
Egy igazi forradalmát sem képzel népet isten nélkül, ha 
maga módjára alkot is egyet. 

Nem kell összetéveszteni, mond Louis Blanc, a lelkiis-

meret szabadságát a cultusok egyenlőségevei. Az előbbi oly 
szentély, melyet sérteni semmi hatalomnak sincs joga, de in-
nét messze vau még az állani mindennemű vallásának elnyo-
másáig. Az állam tartozik magának avval, hogy ugy intézze 
a társadalom erkölcsi mint anyagi érdekeit. Ha közömbösnek 
jelenti ki magát, — abdicált. 

Választani kell Krisztus és a Cesar vallása között. 
Amely napon Francziaország ezt belátandja, a liberalismus 
hitelét vesztondi, és hazánk ismét katholikus leend. 

PARIS, jun. 28-án. (La Guerronière egy ujabb pro-
grammja.) Ribeyre Bódog a „Courrier de Havre" szerkesz-
tője egy füzetben megirta a második romai expeditio történe-
tét. Előszavát La Guerronnière urnák hozzá intezett követke-
ző levele képezi. „Uram ! Vegye köszönetemet azért, hogy 
müve néhány lapjait velem közölni szives volt. Begyőzö ékes-
szólással véd ön oly ügyet, melyet én odaadó őszinteséggel 
mindig támogattam. Szerencsés vagyok öntehetségeinek tá-
mogatásával találkozni a Francziaországra, a világra, a sza-
badságra^ lelkek méltóságára olyannyira fontos küzdelemben. 
Mindig azt tartottam, hogy a pápának és Itáliának együtt 
kell létezniök (coexister) függetlenségökben és souverainitá-
sukban. A szélső politika, mely egyik vagy másik részről 
szétválasztani ipatkodott azokat, gyászos volt Itáliára, me-
lyet elválasztott az egyháztól ; Romára, melyet a szabadelvű 
nemzeti érzelemtől isolált, egész Európára nézve a vallási 
válsággali folytonos fenyegetés miatt. Ezen politikát én meg-
támadtam minden árnyalataiban. A Senatusban ugy, mint 
irataimban fönnen hirdetém, hogy Francziaországnak, mely 
fölszabaditá Olaszországot, és védte a pápát, hűnek kell ma-
radni kettős hivatásához, mindaddig, mig a kitűzött czél el 
nem leend érve. 

Ezen politika ülte diadalát mult october havában, mi-
dőn a császár sereget küldött, hogy tiszteletben tartsa Fran-
cziaország szavát és az egyház fejének sérthetlenségét. Ezen 
politika az, melyet Rouher a törvényhozó testületben oly ha-
tározottan kiemelt, az egész gyülekezet valóban nemzeti 
szavazatával helyeselt. 

Ma már mérlegelhetjük ezen politika eredményeit. 
Olaszország nem győzetett le Mentanánál, hanem felszaba-
dittatott; a forradalmi tettpártnak leveretése annak oly biz-
tonságot szerzett, minőt nem ismert. Amióta Florenczben nem 
beszéltek többé Romáról, a bizalom szállotta meg ismét a 
lelkeket, és a conservativ és liberális párt vesztett tekintélyét 
ismét visszanyerte. 

Ez ugyan még nem a kibékülés, hanem mégis a lecsen-
dülés; Italia fölszabadittatott Garibaldi gyűlöletes igája alól 
és láthatólag iparkodik az európai erkölcsi egyensúlyban az 
őt megillető állást visszafoglalni. Azon napon, melyen bátor-
sága lesz bevallani és elismerni, hogy Roma a pápáé, az na-
pon a franczia mü be leend fejezve, és mi a történet egyik 
legnagyobb tényét szemlélendjük, látni fogjuk a szabad, 
ujjászült Itáliát a polgáriasodás utjain haladni, öszhang-
zásban az erkölcsi nagyságában és egységében sérthetlen 
pápasággal ?" 

Mindenekelőtt legyen nekünk megengedve meglepetésün-
ket kifejozni azon tanúbizonyság fölött, melyet La Guerron-
niére önnönmagának ád. Valljon nem a senator ur volt-e, ki 
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a vészharangot legelőször húzta meg a pápaság ellen az 
általa irt röpiratokban, melyekben a pápának csak a vati-
cánt inditványozá meghagyatni? A pápaságnak Itáliávali 
együttlétezése (coexistence) a törvényhozó testületben Rou-
her által deczember 5-én hangsulyoztatott, és a senator ur 
ragaszkodik e formulához, de nem jelentette-e ki Itália ösz-
szes félhivatalos közegeiben, hogy Roma nélkül el nem lehet ? 
Mit ért továbbá a senator ur azon politika által, mely Itáliát 
a pápaságtól elválasztani (desunir) szándékolt? A kérdést 
igy föltenni nem lehet. Volt szemben két egymástól függet-
len állam, az egyik a hatalmasabb rátört a gyengébbre, és 
elvette birtokainak három negyedét. Ez az egész történet. 
Nem Garibaldi vette el a Markákat és Umbriát, és készité a 
vérfürdőt Castelfidardónál, hanem Victor Emmanuel serege. 
Az urak nagyon hamar felejtenek. 

Ne ferdítsük el a mentanai eseményeket sem. Garibaldi 
utolsó hadjáratát is az olasz kormány beleegyezésével vitte, 
és a Senator ur tudja, hogy az olasz hadsereg Romába nyo-
mult volna, ha a franczia sereg előtt reménylett volna oda-
érhetni. Hogyan mernek nekünk szólani biztonságról, békü-
lésről, miután látják, mi történik most is Itáliában ? 

Önök beszélnek nekünk Olaszországnak Garibaldi igája 
alóli felszabadításáról, midőn épen most ismét szerveznek 
ujabb hadjáratot a kormány szemeláttára, és Florenczben 
akadálytalanul tábori szekerek járnak e felirattal : „a romai 
hadjárat számára. Garibaldi tábornok parancsnoksága." 

Tárgyaljuk a komoly dolgokat komolyan. Mondják, La 
Guerronnière a diplomatiába fog belépni ; tanácsoljuk neki 
ezen esetre, hogy gyakorlatiabb eszmékkel menjen oda, é3 
ha gyászos következményeket akar megakadályozni, háritsa 
el azok igazi okait. 

VEGYESEK. 
— Lélekemelőleg ecseteteltetik az apostoli fáradozás, 

melyet a multhóban H a j n a l d Lajos érsek ő exclja tett 
bérmálási kőrútjában. Fogadtatása mindenütt a lehető leg-
ünnepélyesebb, megjelenésének és szavainak hatása a legál-
dásosabb volt a hitélet ébresztésére, emelésére. Ó-Becsén az 
iskolanénéket is bevezeté, kik már meg is kezdették áldásos 
működésűket, de az iskolai helyiség már most is szűknek 
mutatkozik, miután a szerbek és izraeliták is igénybe ve-
szik a nénikék tanítását. 

— Csehországról ismét el lehet mondani: tot pingit 
calices Bohemia per urbes, ut crederes Bachi numina sola 
coli ; Husz János szelleme szállta meg a cseheket, a mult 
napokban fehér zászlók lengtek vörös kelyhekkel Prága 
némely utczáin, de a tüntetés nem vallási inkább politikai 
volt, melynek éle mindennemű tekintély ellen van intézve. 
A constanti zarándoklat a jezsuiták elleni pereat-tal fejezte-
tett be, mint kik pápaibbak magánál a pápánál. Ziska majd 
találkozik, egy másik név már elég magas polezon szerepel. 

— Giskrához a bécsi polgármester utasításért járult, 
mit tevő legyen azon ker. nőkkel, kik nála a zsidóvallásra 
való apostasia miatt jelentkeztek ? A minister ur erre nézve 
igen világosnak mondotta a törvény szavait ; a polgármester 

tegye jegyzőkönyvbe az illetők nyilatkozatát, tudósítsa a 
lelkészt, kihez eddig az illetők tartoztak, és vége; minek is 
több ceremónia a lélekbejáró dolgokban, mint mikor bordély-
házat akar valaki nyitni ? 

— Hire járt , mintha a conciliumot kihirdető bulla még 
a protestáns, például angol püspököknek is meg fogna kül-
detni; ez nem áll, mivel nálok nincs meg az apostoli succes-
sio, mint a szakadároknál, ezekkel tehát közöltetni is fog a 
pápai okirat. 

— Amiensben „Union du libre mourir" nevű egylet 
alakult, melynek czélja, tagjainak a végtiszteletet, temetke-
zést megadni a papságnak s minden vallási szertartásnak 
teljes kizárásával ; e végből fölszólítja Francziaország összes 
szabad gondolkozóit a csatlakozásra. A szabályok első 
pontja szerént kötelezik magokat a tagok tagtársaik temeté-
sén való megjelenésre. Az oly tag, ki halálos ágyán valamely 
papnak vigasztalásával rélne, elveszti jogát az egylet megje-
lenésére a temetésnél. Evenkint kétszer tartatik gyűlés, hol 
a társulat ügyei tárgyaltatnak ; legközelebb a tetem megége-
tésének kérdése kerül szőnyegre. 

— Visconti régészt, ki Tiberis emporiumjának már-
ványtelepjét fedezte föl , a szentatya éremmel tüntette ki, 
melyen a pápa arczképe és a következő fölirat van : P. H. 
Visconti V. C. ob emporium et Marmora ad Tiberim reporta 
optime de Principe et Patria merito anno MDCCCLXVIII . 

— Escherich orvostudor észleletei szerént a prot. lel-
készi karban legtöbb aggastyán van minden életállapot közt, 
majdnem kétszer annyi, mint kath. papságban ; ezután követ-
keznek az erdőszeti tisztek ; iskolatanitók ; törvényszéki hi-
vatalnokok ; a katholikus papok és végre az orvosok, kiknek 
% része már az életkor 50 éve előtt hal, 1 0 / u része pedig a 
hatvanadik előtt. 

— A milanoni ,Unita italiana' jelenti, hogy Turin ban 
nem sokára a „Tolvajok újsága" czimü lap fog megjelenni, 
és hiszi, miszerént Olaszországban a lap tárgyat szintúgy 
mint előfizetőt eleget fog kapni. A „Zenzero" élezlap hozzá-
teszi, hogy az méltán k o r m á n y-lapnak fog neveztethetni. 
Ennek kapcsán fölemiitjük, bogy mivel Renan után az 
olasz kamrában dicsőítőre akadt Judas Iscariotes, egy lap 
azon inditványnyal lépett föl, alapíttatnék Judás-rend, mely-
nek egyik fele ezen föliratot viselné : 30 ezüst pénz ; és egy 
csomóval ellátott kötéldarabról függne a mellen. — Szomorú 
helyzet lehet, melyre ily élezek illenek ! 

— Broglie közoktatási minister megbízta Manzonit, 
hogy jelelné ki az eszközöket, melyek által az olasz nyelv 
egysége vissza volna állitható. Manzoni e tárgyra vonatkozó 
jelentésében kereken kinyilatkoztatja, hogy 5 század óta le-
hetetlen megmondani, tulajdonképen mi értendő az olasz 
nyelv alatt. Az olasz dialectusok nem csak egészen heterogen 
elemekből állanak, hanem a különféle kiejtés is egészen más 
és más eredetet sejtet. 

Beküldetett : „Mi a legfontosabb szülők, nevelők, az 
ifjúság felügyelői, különösen pedig lelkészekre nézve ?" irta 
J a i s z Egyed. A hatodik német kiadás után magyaritá, 
szerző életrajzával s jegyzetekkel ellátta T o l d y László F . 
G. 145. 1. ára 50 kr. Tárgya a néma bűn körül forog. — 
Egy korszerű röpiratka ily czim alatt: „Valljon monarchiánk 
k. katholikus-e még?" Irta V i n i c o l a . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor és társainál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM : Sanctissimi Domini nostri Pii div. Pro-
videntia Papae IX. Litterae apostolicae. — Szólás-sza-
badság. — Az atheusok, tudósok és Duruy a franczia senatus 
előtt.— Egyházi tudósitás. —Vegyesek. 

T SANCTISSIMI JDCM1NI NOSTRI 

^ e i i 

D I V I N A P R O V I D E N T I A 

PAPAE IX. 
L I T T E R A E APOSTOLICAE, 

QUIBUS INDICITUR OECUMENICUM CONCILIUM ROMAE HA-
BENDUM ET DIE IMMACULATAE CONCEPTIONIS DEIPARAE 

VIRGINIS SACRO AN. MDCCCLXIX INCIPIENDUM. 

I » l l l S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI AD FUTURAM REI MEMÓRIÁM. 

Aeterni Patris Unigenitus Filius propter ni-
miam, qua nos dilexit, caritatem, ut U n i v e r s u m hu-
mánum genus a peccati jugo, ac daemonis captivi-
tate, et errornm tenebris, quibus primi parentis culpa 
jamdiu misere premebatur, in plenitudine temporum 
vindicaret, de caelesti sede descendens, et a paterna 
gloria non recedens, mortalibus ex Immaculata 
Sanctissimaque Virgine Maria indutus exuviis do-
ctrinam, ac vivendi disciplinant e caelo delatam mani-
festavit, eamdemque tot admirandis operibus testa-
tam fecit, ac semetipsum tradidit pro nobis oblatio-
nem et hostiam Deo in odorem suavitatis. Antequam 
vero, devicta morte, t r iumphans in caelum consessu-
rus ad dexteram Patris coascenderet, misit Apostolos 
in mundum universum, ut praedicarent evangelium 
omni creaturae, eisque potestatem dedit regendi 
Ecclesiam suo sanguine acquisitam, et constitutam, 
quae est columna et firmamentum veritatis, ac cae-
lestibus ditata thesauris tutum salutis iter, ac vèrae 
doctrinae lucem omnibus populis ostendit, et instar 
navis in altum saeculi hujus ita natat, ut, pereunte 

mundo, omnes quos suscipit, servet illaesos '). U t 
autem ejusdem Ecclesiae regimen recte semper, at-
que ex ordine procederet, et omnis christianus popu-
lus in una semper fide, doctrina, caritate, et commu-
nione persisteret, tum semetipsum perpetuo affutu-
rum usque ad consummationem saeculi promisit, 
tum etiam ex omnibus unum selegit Petrum, quem 
Apostolorum Principem, suumque hic in terris Vica-
rium, Ecelesiaeque caput fundamentum ac centrum 
constituit, ut cum ordinis et honoris gradu, tum 
praecipuae, plenissimaeque auctoritatis, potestatis, 
ac jurisdictionis amplitudine pasceret agnos, et oves, 
confirmaret fratres, universamque regeret Ecclesiam, 
et esset caeli janitor, ac ligandorum, solvendo-
rumque arbiter, mansura etiam in caelis judicio-
>,'im suorum definitione Et quoniam Eccle-
siae unitas, et integritás, ejusque regimen ab eodem 
Christo institutum perpetuo stabile permanere debet, 
iccirco in Romanis Pontificibus Petri successoribus, 
qui in hac eadem Romana Petri Cathedra sunt col-
locati, ipsissima suprema Petri in omnem Ecclesiam 
potest as, jurisdictio, Primátus plenissime perseverat, 
ac viget. 

Itaque Romani Pontilices omnem Dominicum 
gregem pascendi potestate et cura ab ipso Christo 
Domino in persona Beati Petri divinitus sibi com-
missa utentes, nunquam intermiserunt omnes per-
ferre labores, omnia suscipere consilia, ut a solis 
ortu usque ad occasum omnes populi, gentes. natio-
nes evangelicam doctrinam agnoscerent, et in veri-
tatis, ac justitiae viis ambulantes vitam assequeren-
tur aeternam. Omnes autem norunt quibus indefes-
sis curis iidem Romani Pontifices fidei depositum, 
Cleri disciplinam, ejusque sanctam, doctamque insti-
tutionem, ac matrimonii sanctitatem dignitatemque 
tutari, et christianam utriusque sexus juventutis 
educationem quotidie magis promovere, et populo-
rum religionem, pietatem, morumque honestatem 

') S. Max. Serm. 89. 
2) S. Leo. Serm. II. 
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fovere, ac justitiam defendere, et ipsius civilis socie-

tatis tranquillitati, ordini, prosperitati, rationibus, 

consulere studuerint. 

Neque omiserunt ipsi Pontifices, ubi opportunum 
existimarunt, in gravissimis praesertim temporum 
perturbationibus, ac sanctissimae nostrae religionis 
civilisque societatis calamitatibus generalia convo-
care Concilia, ut cum totius catholici orbis Episcopis, 
quos Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei, 
collatis consiliis, conjunctisque viribus ea omnia pro-
vide, sapienterque constituèrent, quae ad fidei po-
tissimum dogmata definienda, ad grassantes errores 
profligandos, ad catholicam propugnandam, illustran-
dam et evolvendam doctrinam, ad ecclesiasticam 
tuendam ac reparandam disciplinam, corruptos po-
pulorum mores corrigendos possent conducere. 

J a m vero omnibus compertum, exploratumque 
est qua horribili tempestate nunc jactetur Ecclesia, 
et quibus quantisque malis civilis ipsa affligatur so-
cietas. Etenim ab acerrimis Dei hominumque hosti-
bus catholica Ecclesia, ejusque salutaris doctrina, et 
veneranda potestas, ac suprema hujus Apostolicae 
Bedis auctoritas oppugnata, proculcata, et sacra 
omnia despecta, et ecclesiastica bona direpta, ac Sacro"*-
rum Antistites, et spectatissimi viri divino ministe-
rio addicti, hominesque catliolicis sensibus praestan-
tes modis omnibus divexati, et Religiosae Familiae 
extinctae, et impii omnis generis libri, ac pestiferae 
ephemeride8, et multiformes perniciosissimae sectae 
undique diffusae, et miserae juventutis institutio ubi-
que fere a Clero amota, et quod pejus est, non pau-
cis in locis iniquitatis, et erroris magistris commissa. 
Hinc cum summo Nostro, et bonorum, omnium moe-
rore, et nunquam satis deplorando animarum damno 
ubique adeo propagata est impietas, morumque •cor-
ruptio, et effrenata licentia, ac pravarum cujusque 
generis opinionum, omniumque vitiorum, et scelerum 
contagio, divinarum,humanarumque legum violatio, 
u t non solum sanctissima nostra religio, verum etiam 
humana societas miserandum in modum perturbetur 
ac divexetur. 

In tanta igitur calamitatum, quibus, cor No-
strum obruitur, mole supremum Pastorale ministe-
rium Nobis divinitus commissum exigit, ut omnes 
Nostras magis magisque exeramus vires ad Ecclesiae 
reparandas ruinas, ad universi Dominici gregis salu-
tem curandam, ad exitiales eorum impetus conatus-
que reprimendos, qui ipsam Ecclesiam, si fieri un-
quam posset, et civilem societatem funditus evertere 

connituntur. Nos quidem, Deo auxiliante, vel ab ipso 
supremi Nostri Pontificatus exordio nunquam pro 
gravissimi Nostri officii debito destitimus pluribus 
Nostris Consistorialibus Allocutionibus, et Apostoli-
cis Litteris Nostram attollere vocem, ac Dei, ejusque 
sanctae Ecclesiae causam Nobis a Christo Domino 
concreditam omni studio constanter defendere, atque 
hujus Apostolicae Sedis, et justitiae, veritatisque jura 
propugnare, et inimicorum hominum insidias dete-
gere, errores, falsasque doctrinas damnare, et impie-
tatis sectas proscribere, ac universi Dominici gregis 
saluti advigilare et consulere. 

Verum illustribus Praedecessorum Nostrorum 
vestigiis inhaerentes opportunum propterea esse exi-
stimavimus, in Generale Concilium, quod jamdiu 
Nostris erat in votis, cogere omnes Venerabiles Fra-
tres totius catholici orbis Sacrorum Antistites, qui 
in sollicitudinis Nostrae partem vocati sunt. Qui 
quidem Venerabiles Fratres singulari in catholicam 
Ecclesiam amore incensi, eximiaque erga Nos, et 
Apostolicam hanc Sedem pietate et observantia spe-
ctati, ac de animarum salute anxii, et sapientia, do-
ctrina, eruditone praestantes, et una Nobiscum tristis-
simam rei cum sacrae tum publicae conditionem 
maxime dolentes nihil antiquius habent, quam sua 
Nobiscum communicare, et conferre consilia, ac sa-
lutaria tot calamitatibus adhibere remedia. In Oecu-
menico enim hoc Concilio ea omnia accuratissimo 
examine sunt perpendenda, ac statuenda, quae hisce 
praesertim asperrimis temporibus majorem Dei gló-
riám, et fidei integritatem, divinique cultus decorem, 
sempiternamque hominum salutem, et utriusque 
Cleri disciplinam, ejusque salutarem, solidamque 
cul turam, atque ecclesiasticarum legum observan-
tiam, morumque emendationem, et christianam ju-
ventutis institutionem, et communem omnium pacem 
et concordiam in primis respiciunt. Atque etiam in-
tentissimio studio curandum est, ut Deo bene ju-
vante, omnia ab Ecclesia, et civili societate amovean-
tur mala, ut miseri errantes ad rectum veritatis 
justitiae, salutisque tramitem reducantur, ut vitiis, 
erroribusque eliminatis, augusta nostra religio ejus-
que salutifera doctrina ubique terrarum reviviscat, 
et quotidie magis propagetur, et dominetur, atque 
ita pietas, honestas, probitas, justitia, C a r i t a s omnes-
que cliristianae virtutes cum maxima humanae so-
cietatis utilitate vigeant, et efflorescant. Nemo enim 
inficiari unquam pot'erit, catholicae Ecclesiae, ejus-
que doctrinae vim non solum aeternam hominum 
salutem spectare, verum, etiam prodesse temporali 
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populorum bono, eorumque verae prosperitati ordini 
ac, tranquillitati, et humanarum quoque scientiarum 
progressui ac soliditati, veluti sacrae ac profanae 
liistoriae annales splendidissimis factis clare aperte-
que ostendunt, et constanter, evindenterque demon-
strant. Et quoniam Christus Dominus illis verbis 
Nos mirifice récréât, reficit, et consolatur ,,ubi sunt 
duo vel très congregati in nomine meo ibi sum in 
medio eorum 3),ft iccirco dubitare non possumus, 
quin Ipse in hoc Concilio Nobis in abundantia divi-
nae suae gratiae praesto esse velit, quo ea omnia 
statuere possimus, quae ad majorem Ecclesiae suae 
sanctae utilitatem quovis modo pertinent. Ferven-
t ssimis igitur ad Deum luminum Patrem in humi-
litate cordis Nostri dies noctesque fusis precibus hoc 
Concilium omnino cogendum esse censuimus. 

Quamobrem Dei ipsius omnipotentis Patris, et 
Filii, et Spiritus Sancti, ac beatorum ejus Apostolo-
rum Petri et Pauli auctoritate, qua Nos quoque in 
terris fungimur, freti et innixi, de Venerabilium Fra-
t rum Nostrorum S. R. E. Cardinalium consilio, et 
assensu sacrum Oecumenicum et Generale Concilium 
in hac alma Urbe Nostra Roma futuro anno mille-
simo octingentesimo sexagesimo nono, in Basilica 
Vaticana habendum, ?c die octava mensis Decem-
bris Immaculatae Deiparae Virginis Mariae Concep-
tioni sacra incipiendum, prosequendum, ac Domino 
adjuvante, ad ipsius gloriam, ad universi Christiani 
populi salutem absolvendum, et perficiendum liisce 
Litteris indicimus, annunciamus, convocamus et sta-
tuimus. Ac proinde volumus, jubemus, omnes ex 
omnibus locis tarn Venerabiles Fratres Patriarchas, 
Arcliiepiscopos, Episcopos, quam Dilectos Filios Ab-
bates, omnesque alios, quibus jure, aut privilegio in 
Conciliis Generalibus residendi, et sententias in eis 
dicendi facta est potestas, ad hoc Oecumenicum Con-
cilium a Nobis indicium venire debere, requirentes, 
hortantes, admonentes, ac nihilominus eis vi jurisju-
randi, quod Nobis, et huic Sanctae Sedi praestiterunt, 
ac sanctae obedientiae virtute, et sub poenis jure, 
aut consuetudine in celebrationibus Conciliorum ad-
versus non accedentes ferri, et proponi solitis, man-
dantes, arcteque pray cipientes, ut ipsimet, nisi forte 
justo detineantur impedimento, quod tamen per 
legitimos procuratores Synodo probare debebunt, 
Sacro huic Concilio omnino adesse, et interesse te-
neantur. 

In earn autem spem erigimur fore, ut Dens, in 

3) Matth, c. 18. v. 20. 

cujus manu sunt liominum corda, Nostris votis pro-
pitius annuens ineffabili sua misericordia et gratia 
efficiat, ut omnes supremi omnium populorum Prin-
cipes, et Moderatores praesertim catholici quotidie 
magis noscentes maxima bona in humanam societa-
tem ex catholica Ecclesia redundare, ipsamque fir-
missimum esse Imperiorum, Regnorumque funda-
mentum, non solum minime impediant, quominus 
Venerabiles Fratres Sacrorum Antistites, aliique 
omnes supra commemorati ad hoc Concilium veniant, 
verum etiam ipsis libenter faveant, opemque ferant, 
et studiosissime, uti decet Catholicos Principes, iis 
cooperentur, quae in majorem Dei gloriam, ejusdem-
que Concilii bonum cedere queant. 

Ut vero Nostrae hae Litterae, et quae in eis 
continentur ad notitiam omnium, quorum oportet, 
perveniant, neve quis illorum ignorantiae excusatio-
nem praetendat, cum praesertim etiam non ad omnes 
eos, quibus nominatim illae essent intimandae, tutus 
forsitan pateat accessus, volumus, et mandamus, ut 
in Patriarchalibus Basilicis Lateranensi, Vaticana 
et Liberiana, cum ibi multitudo populi ad audien-
dam rem divinam congregari solita est, palam clara 
voce per Curiae Nostrae cursores, aut aliquos publi-
cos notarios legantur, lectaeque in valvis dictaruni 
Ecclesiarum, itemque Cancellariae Apostolicae por-
tis, et Campi Florae solito loco, et in aliis consuetis 
locis affigantur, ubi ad lectionem, et notitiam cuncto-
rum aliquandiu expositae pendeant, cumque inde 
amovebuntur, earum niliilominus exempla in eisdem 
locis remaneant afflixa. Nos enim per hujusmodi le-
ctionem, publicationem, affixionemque omnes, et quos-
cumque, quos praedictae Nostrae Litterae compre-
hendunt, post spatiuni duorum mensium a die Litte-
rarum publicationis et affictionis ita volumus obliga-
tes esse et adstrictos, ac si ipsismet illae coram lec-
tae et intimatae essent, transumptis quidem earum, 
quae manu publici notarii scripta, aut subscripta, et 
sigillo personae alicujus ecclesiasticae in dignitate 
constitutae muni ta fuerint, ut fides certa, et indu-
bitata habeatur, mandamus ac decernimus. 

Nulii ergo omnino liominum liceat hanc pagi-
nam Nostrae indictionis, annuntiationis, convocatio-
nis, statuti, decreti, mandati, praecepti, et obsecratio-
nis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si 
quis autem hoc attentare praesumpserit indignatio-
lieni Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli 
Apostolorum ejus se noverit incursurum. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno 
5* 
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Incarnationis Dominicae Millesimo Octingentesimo 
Sexagesimo Octavo Tertio Kalendas Julias. 

Pontificatus Nosti Anno Vicesimotertio. 
f EGO PIUS, 

Catholicae Ecclesiae Episcopus. 

Loco -J- Signi 
M. CARD. MATTÉI, 

Pro-Datarius, Loco f Plumbi Reg. in Secretaria Brevinm. 

N. CARD. PARACCIANI CLARELLI, 
Visa de Curia D. Bruti I . Cugnionius. 

S z ó l á s - s z a b a d s á g . 

Az osztrák főpapok föllépése, az allocutio, a concilium^ 
a Luther-emlék, a Husz-ünnepély, némely törvények és tör-
vényjavaslatok szintannyi dus források, melyekből az egyház 
és papság elleni dühös epéskedések ömlenek. A keresztény 
és keresztellenes sajtó egyszerre kath. theologussá lőn ; a 
lapvezérek és a lapok tarka jellegű irói mind mély bölcseség-
gel bonczolgatják a kath. hit, egyház szervezetét és tanácsok-
kal, fenyegetésekkel állnak elő, melyek a tudatlanságnak és 
gyűlöletnek egyaránt átkos fajzatjai. 

A szabadság szent nevében bilincseket kovácsolnak az 
egyház kezeire ; az egyenlőség rutul pelengérezett czime alatt 
a kath. egyház lelkéhez forrt jogokat egymásután rabolják 
el ; és midőn gyermekeit vad erőszakkal szakítják le anyai 
kebléről, midőn meglazitnak vagy épen széttépnek minden 
szálat, mely az egyház szivéhez szorosabban fűzte a hivőket, 
bensőbben egyesité az oltár és családi tűzhely körül ; midőn, 
le alább az ő szemeiben, szentséges feje hitkincsének, legalább 
az ő meggyőződése szerént, Istentől rendelt őrei a guny és 
meggyalázás undorító fertőjébe rántatnak le, midőn intézmé-
nyei legtöbbnyire avatatlan ajkak és tollak által féktelen 
szájaskodással a közpiaczokon keresztül a sárban vonszoltat-
tatnak : az kívántatik tőle, hogy ne jajduljon fel, köny nélkül 
nézze, mint verik békóba egykoron oly hatalmas, mindég-
áldást osztó karjai t ; tűrje némán, a gyámolytalannak szük-
ségparancsolta szótlanságával, az erősebb előtt meghunyász-
kodni kénytelenitettnek gyáva tétlenségével legszentebb jogai 
megszüntetését; és ajkait csak akkor nyissa meg, ha az 
államnak akar dicséretet zengeni ; kezeit csak akkor emelje, 
ha áldani akarja, bilincseit csörtetve, az államnak ellene meg-
állapított intézményeit, vagy hogy fogadja a kegyelem mor-
zsát, melyet a társadalom még elég nagylelkű neki nyújtani 
azon csekélység (!) fejében, hogy életét föntartá, nagygyá, 
hatalmassá tevé, oly hatalmassá, hogy már egyetlen vagy 
legfőbb jótevőjét üldözheti, mint kire nincs többé szüksége, 
sőt útjában áll. 

Ámde ezt az egyház nem teszi, nem teheti. Önmagát 
semmisítené meg ily hitszegés, árulás által, Isten átkát vonná 
magára, holott emigy csak az emberek méltatlankodásaival, 
üldözésével találkozik, melyeket megszokott már. Az egyház-
nak szólni kell és szólni fog, használtassanak elnémitására 
kecsegtető kilátások vagy rémületes fenyegetések, mindegy ; 
amazok el nem tántorítják, ezek vissza nem riasztják ; ha 
ezt tenné, ez veszélyesb volna reá nézve mint elleneinek egész 
tömörült hadserege. 

Nem concordatumok, bármi egyezmények, szerződések 
sarkalják, kényszeritik az egyházat az ily helyzetbeni föl-
szólalásra; ha a világon végkép ismeretlen volna e név: con-
cordatum, fölemelné szavát az egyház, mert mi ellene elkö-
vettetik az osztrákhoz hasonló törvények által, létét támadja 
meg, lelkével azonosult jogait rontja le ; és elemében rejlik 
mindaz, mi tőle elszakittatik. Önvédelemre kel tehát ilyenkor 
az egyház, nem valamely külső szerződés föntartására egye-
dül ; a concordatum lerontása után is ép oly bün követtetnék 
el az egyház ellen annak szervezetét, létokát tekintve, mint 
a concordatum fönállása mellett ; a concordatum legtöbbször 
csak azon jogokat biztosítja az egyház számára, melyek anél-
kül is megilletik őt ; nem uj jogok adatnak az egyháznak, 
csak a veleszületett jogok föntartása, megvédése biztosíttatik, 
mely biztosíték ha el is esik, a jog magában véve megmarad, 
melyet ellenkező factumok gátolhatnak érvényesítésében, de 
soha sem érvényében. 

Az egyház el van ismerve mint az államra nézve leg-
alább is ártalmatlan testület; mint ilyennek meg vannak 
saját criteriumai, melyek szerént megitéli és joga is van meg-
ítélni még az állami, politikai törvényeknek is erkölcsi érté-
két, létezési képességöket; ha a törvények ezen criteriumok-
nalc nem felelnek meg, ha ellenkeznek az egyház szellemével, 
törvényeivel, senki sem követelheti az egyháztól, hogy azokat 
jóknak, kedvezőknek tartsa, nyilvánítsa ; protestálhat sőt kell 
is ellenök protestálnia, kivált míg az államot keresztény ala-
pon hiszi nyugodni ; ellenök föl nem léphet tettlegesen, nem 
is fekszik ez sem akaratjában, sem szellemében ; de sem 
kényszeríteni sem kívánni józanul nem lehet, hogy tekinté-
lyével gyámolitsa, erkölcsi eszközeivel azoknak életbelépte-
tését elősegítse ; türi, ellenök nem lázit, de zsinórmértékétől el 
nem távozhatik, et si fractus illabatur orbis. 

Annyi jogosultsága e tekintetben csak vau az egyház-
nak, mint valamely politikai pártnak. És íme az oppositio, 
habár kisebbséget képez, nyíltan kimondja, kimondhatja vé-
leményét szentesitett, fönálló törvényekről is, kendőzetlenül 
nyilvánítja, hogy minden szabad eszközzel a törvények meg-
szüntetése mellett működik, melyeket különben tiszteletben 
tart és alkalmazkodik is hozzájok, de föntartásukhoz, fönma-
radásukhoz semmivel sem járul. Az ellenzék élő, folytonos 
protestatio a kormány és elvei, törvéayei ellen ; ki vádolja 
mégis az ellenzéket hazaáruláásról ? ki fenyegeti azt, ha 
álláspontját el nem hagyja ? ha szavát emeli oly rendszabá-
lyok, törvényjavaslatok ellen, melyek nem is törvényekkel, 
hanem csak a párt érdekével, nézetével ellenkeznek ? 

Ez az alkotmányos élet postulatuma ; mikép lehet tehát 
alkotmányos élettel, szellemmel dicsekvő országban az egy-
házat oly annyira a törvényos jogosultságon kivül helyezni, 
hogy a Vitézek, Andrássyak példájára történjék hivatkozás, 
mihelyt a kath. egyház főpásztorai kötelmök szent érzetében 
fölszólalni kénytelenek lennének az állam túlkapásai, az egy-
ház szellemével meg nem egyeztethető törvényei ellen ? 

Vagy talán magok a kormányok is szigoruabban veszik 
az egyház protestatioját vagy ellenkezését, mint a politikai 
pártokét, mivel azt hatalmasabbnak, nagyobb horderejűnek 
tekintik, mint bármely pártnak oppositioját? Jól van; de 
akkor igyekezzenek is kerülni mindazt, mi az egyházat ily 
ellenkezésre kényszerithetné. Az egyház soha sem helyzi 
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magát ellentétbe a kormányokkal kihívás nélkül ; mindig fáj 
neki, ha tanitása daczára, mely szerént a hatalom előtt min-
denkinek kötelessége meghajolni, épen ő kényszeríttetik óvást 
emelni a kormányok ellen, melyeknek legerősb támaszuk az 
igazság ; azonban ismeri saját föladatát, tudja, hogy a hata-
lom, melyet az emberek kezelnek, nem az egyedüli, nem is a 
teljes hatalom, hanem van egy fönsőbb, egy tökéletesb, sőt 
befejezett hatalom, mely nem csak egy állam, hanem az egész 
emberiség fölött is áll ; és e hatalomnak is meg vannak e föl-
dön, földi viszonyaiban sérthetlen jogai, melyeket ö képvisel, 
s melyeket körömszakadtáig védenie kel! ; mert egyedül a 
lehetetlenséget hozhatja csak föl mint okot, ha azok védel-
mével netán fölhagyna. Midőn az egyházat ily öntudat lel-
kesiti, ki tőle többet követel, mint hogy engedetlenségre nem 
hivja föl a hivőket a szellemével, tan- és törvényeivel ellen-
kező törvények iránt, az lemondott jogérzetéről, az zsarno-
kiabb, mint mindazon vérengzők, kiket e névvel szokás meg-
bélyegezni, mert azt követeli, hogy önmagának becsüléséröl 
mondjon le és vesse el magától az alapot, melyen valamikor 
még kedvezőbb körülmények közt fölemelkedhetik. 

Az allocutiot és a közzsinatra vonatkozó bullát olvasva 
azt mondják a lapok, hogy IX. Pius nem érti többé a világot, 
ugy beszél mintha a középkorban volna és ignorálja az ujabb 
kor vívmányait, feledi a népek alkotmányos életét, az álla-
mok parlamentaris szervezetét, a vallások sokféleségét stb. 
Meglehet, hogy Pius nem érti meg a világot. Nem érti meg 
azon -világot, mely a hit egységénél többre becsüli a vallás 
szakadozottságát és minden vallást belértékére, benső igaz-
ságára nézve is egyenlőnek tart ; nem érti meg azon világot, 
mely az államoknak alapjává többé nem az erkölcsöt, az igaz-
ságot, hanem az érdeket teszi, és ezen érdeknél magasb jót, 
fönségesb kincset nem ismer, és mely ezen érdekeért mindent 
föláldozni kész ; nem érti meg azon világot, mely letaszítva 
a szent, a, mindeneket föntartó, kormányzó Istent trónjáról 
undok bálványul önmagát állítja föl, és mintegy második 
Molok az istenség legszentebb szülöttjét, a hitbeli igazságot 
kivánja magának áldozatul hozatni ; nem érti meg azon vilá-
got, mely midőn szabadságot hirdet, államszervezetének Pro-
krustes ágyába akar mindent szorítani, járszalagára fűzi 
az ember lelkét is, és a nyelv, toll minden fegyverével sőt 
vérontással is küzd azon hatalom ellen, mely létezésével foly-
tonosan tanúskodik arról, hogy az állampolgárnak lelke, szel-
leme is van, mely fensőbb körbe tartozik, hová nincs korlát-
lan hatása az államnak, és igy kétfelé választva az egyént 
egyik részét legalább érinthetlen szabadsággal kivánja bol-
dogítani. 

Ily világot nem ért meg a pápa, vagy jobban mondva : 

ily világ nem érti meg többé a pápát. A pápa kétségkívül 
ugyanaz ma is, ki volt a középkorban, és dicsősége, hogy az 
is fog maradni mindenkorra ; ő őre a hitigazságnak, nem val-
lási véleményeknek ; őre az erkölcsnek, erénynek, mely min-
dig egy és ugyanaz az általa hirdetett igazsággal ; annak, mi 
reá bízatott, természete hozza magával, hogy ö az ma is, a 
mi volt a középkorban. Ha a világ túladott a ker. igazságo-
kon, erkölcsön, nem leliot, hogy megértse a pápát. A pápa 
nem kárhoztatja az ujabb vívmányokat, alkotmányokat, nein 
a vallásfelekezetek politikai egyenjogúságát, hanem fölszólal 
az ellen, mi az alkotmányokban az egyház tanával ellenke-

zik, mi a vívmányokban visszaélést szül, vagy mi általuk az 
egyház ellen fordítható; protestál az ellen, mintha a tévta-
nok egyenlő belbecsüek volnának a gondozására bízott igaz-
sággal, s mintha annak mint ilyennek egyenlő joga volna az 
igazság ugyanazon mérvéhez, létezhetési benső okához ; 
eszmék, fogalmak, elvek tisztázásával foglalkozik a pápa, 
nem annyira a vallásfelekezetek külviszonyaival, melyek sa-
já t államában sem a legszomoruabbak a felekezetek történel-
mi terén ; és azt mindig megkívánhatja, kogy neki is meg-
adassék annyi szabadság, mennyi más felekezeteknek. 

Azt követelni, hogy a pápa, a püspökök ne szólaljanak 
föl saját szent ügyök, veszélyeztetett hit- és erkölcsi kincsök 
mellett, annyi mint megsemmisülését kívánni az egyháznak ; 
mivel csak akkor lehetne föllépni, ha a kath. egyház már 
proscribálva volna ; de akkor semmi esetre sem, midőn a 
„szabad egyház a szabad államban" féle elv kiáltatik ki, 
midőn minden vallás egyenjogúsága törvényesen ki van 
mondva. A pápa, a püspöki ka r nem izgat a törvények ellen, 
csak kimondja, mit kell tartani kath. szempontból a törvények 
erkölcsi becséről, egyházi érvényéről ; erre pedig joga sőt kö-
telme van, neki fá j legjobban, ha zsinórmértékét nem üti meg 
valamely törvény, és módot kell keresnie, mint teljesithető 
ily esetben a polgári törvény ugy, hogy a lelkismeret se ter-
heltessék nagyobb, súlyosabb bűnnel. Hogy ily körülmények 
közt bekövetkezhetik oly eset is, melyben a hivő kénytelen 
választani az isteni vagy emberi törvény megőrzése, teljesí-
tése közt, igen világos ; de ez nem izgatás a törvény ellen, 
hanem áldozat nemesb kötelmeért; hogy pedig a hivőt neme-
sebb kötelmére figyelmeztetni a pápának és püspököknek 
joguk van, józanul senki sem fogja kétségbevonhatni a hivő 
szabad akaratától függvén egyébaránt is, akarja-e bűnnel 
terhelni lelkét vagy nem. Engedjük csak szabadon szólni a 
pápát, a püspököket, az egyházat, és ellenkező eljárás által 
ne adjunk tanúságot arról, mintha tetteinkben nem szeret-
nénk a nyilvánosságot, melyet részünkre oly annyira köve-
telünk. 1-k. 

Az athcusok, tudósok és Dnruy a franczia Scnatns 
előtt. 

Ezen czim alatt jelent^meg egy czik az „Unió" czimü 
franczia lapban ; a czikk a fensőbb tanszabadságra, a tanárok 
vallás-ellenes irányára vonatkozik. Közkérdéssé vált ez min-
denütt, éppen azért össze kell gyűjteni mindenfelől a szellemi 
fegyvereket, melyekkel ezen ügyben küzdenünk lehet és kell. 
Eszmék ellen eszméket kell állítani, a tetszetősbek vívhatják 
ugyan ki a győzelmet, nem az igazabbak, üdvösebbek ; de 
gyáva és veszélyes önmegadás nélkül szótalanul nem lehet 
hagyni egyeduralomra való merész törekvésöket. 

A családatya nem küldheti magasb tanintézetekbe 
gyermekét anélkül, hogy ne reszkessen az irány miatt, me-
lyet ott szelleme nyer. Félelem nélkül nem gondolhat a követ-
kezményekre, melyeket egy oly tanár szava szül, ki a tudo-
mányos fejtegetések alkalmával azon elveket könnyen meg-
semmisítheti, melyeket a hallgatók gyermekkorukban szív-
tak magokba a szülői tűzhely mellett a hitre, vallásosságra 
nézve. 

Nem arról van szó, hogy gát vettessék a gondolkodás 
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szabadságának, hogy általában megakadályoztassanak a kü-
lönféle hypothesisek. De ha e hypothesisek veszedelmesek 
az elvekre nézve, melyeken a társadalom alapja feneklik, 
azokat nem szabad akár közelről, akár távolról a nyilvános 
tanszékekről hirdetni, hanem legfölebb azon könyvekben 
lehet helyök, melyek a szabad gondolkodók számára Írattak. 

Csakugyan nem kell félni, hogy erős, igazságszerető és 
józan szellem, mely képes a konkolyt elválasztani a tiszta 
búzától, ily kápráztatások által el hagyná magát tántorítani. 

Ma az ily hypothesisek bejárják a világot és a közpia-
czon is halhatók ; a hiba ott van, hogy a szollem nagyon 
tunya a mélyebb gondolkodásra a családatyák pedig igen en-
gedékenyek sőt gyávák. 

E kettőnek kell tulajdonítani az utálatos pusztításokat, 
melyek a komolyabb tudományok és az erkölcsiség terén tör-
ténnek ; ezeknek oka nem maga a tudomány ; mert a valódi 
tudomány mélyéoen mindig ott találtatik az Isten és a lélek-
halhatatlanság, tehát a valódi moral is, melynek törvényei 
magasabb szentesítéssel környezettek. 

Ki komolyan merül el a tudományokba, tudja, hogy az 
igazságra nézve mindenütt oly uralkodó synthesis létezik, 
melynek hatalma alól egy tudomány sem vonhatja ki magát, 
hacsak kellő befejezettség, szükséges conclusio nélkül nem 
akar maradni. A mely tudományban pedig ez hiányzik az 
nem más, mint vélemények vagy tények halmaza minden 
benső összeköttetés, kötelék nélkül, vagy nagy tömege a ho-
mokszemeknek, melyeknek egymás közt nincs semmi egybe-
csatoló, egyesítő erejök. 

Herschellnek egy hypothesise által Laplace egész románt 
alakított a ködképletekröl. A csillagok ezekből képződnek ; 
tökéletesb eszközök által láthatni, hogy a ködképletek valódi 
csillagok, és nem csupa csoportosodása a világló anyagoknak. 
Ámde ki hozta létre a ködképleteket, a csillagokat ? ki hozta 
létre a napot, a világosságot ? Es a csillagrendszer miért 
kényszerit annál nagyobb bámulatra, minél mélyebben ismer-
tetik meg ? A fölfedezés minden részleténél az mondatik : ez 
a természet törvénye. Ámde ki hozta e törvényt, és ki paran-
csolta, hogy e törvény tiszteltessék ? 

Gondolod-e, mondá Kepler az ő feleségének, midőn ez 
egy tányér salátát adott az asztalra, gondolod-e, hogy ha egy 
czintányér, néhány zöld levél, s egykét csepp olaj, eczet és a 
keménytojás néhány darabja úszkálna valamely térségen 
minden rend és rendező értelem nélkül a teremtés óta, valljon 
vakeset által egymásliozi közeledésből egész a mai napig le-
hetne-e saláta ? Bizonyos, feleié az asszony, hogy vagy nem, 
vagy legalább nem lenne oly jó, a minő ez ! íme az igazság-
nak a csillagászatban való synthesise ! 

Igy van ez a geologia- és természeti tudományokra néz-
ve is. A földgolyó és lakosainak tanulmányozása szintezőn 
kérdéssel végződik, és az igazság ugyanazon synthesisét tün-
teti föl. A földrétegek koronként képződtek ; természetük 
változott és tervezett rendben emelkedtek egymásra, hogy az 
embernek alkalmas lakhelyül szolgálhassanak, és az ember 
csak akkor lön, midőn számára már minden elő volt készitve. 

A növények megelőzték az állatokat, melyeknek ama-
zokkal kelle táplálkoaniok. A növényevők megelőzték a raga-
dozókat, melyeknek amazok szolgáltak prédául. Végre az em-

ber jelent meg, mindezek élvezetére szervezetten, fölruházva 
értelemmel, öntudattal, mely őt minden lények fölé emelné, 
ura lenne mindennek, egyedül önmagáért felelős. 

Legyen bármily a szempont, melyre valaki helyezkedik ; 
legyenek bárminők a rendszerek, a hypothesisek, melyeket 
valaki elfogad : az igazi tudomány, mely látja a bebizonyult 
tényeket, és nem indul csak állitások, górcső által támogatott 
csalódások után, soha sem fog mást állíthatni, védhetni ; igy 
kénytelen beszélni, úgyszólván, más nyelven nem beszél • 
het ; és e nyelvből valljon mit kell következtetni ? Az egész 
mindenségre nézve : azon pillanattól fogva, melyben valahol 
rend áll be, és észlelhető bizonyos terv, mely előre ki van 
számítva és bizonyos czélra irányul, meg kell vallani, hogy 
az egész elé meghatározott czél van tűzve. És mivel minden 
legkisebb rész bizonyos törvényeknek hódol, kell lenni tör-
vényhozónak is. — Az emberre nézve : ha az ember értelmes, 
szabad és felelős, az ő egyénisége kettős ; van neki lelke, mint 
van teste ; reá nézve mindennek nincs vége a sírral ; lélek -
nélküli test nem érne semmit, nem felelne meg semminek. 

A tudósok, kik tagadják az emberi lelket és a teremtő 
Istent, lerontják e mindenségben az előre meghatározott terv 
eszméjét, az emberben pedig az öntudatnak fogalmát. És 
ekkép támadnak a független moral elméletei, melyeket a sza-
badgondolkodók hirdetnek nem sokat aggódva, valljon a 
kevesbbé föllengző gondolkozásuak a gyakorlatban nem 
vonják-e azokból a következményeket, melyek belölök ter-
mészetesen folynak és melyek a legegyügyübb lelkekre is 
hatással vannak. 

Valóban, ki ne látná be, mily logicatlanság, mily hely-
telenség valamely halottat kikésérni, ki soha többé föl nem 
támad, és a sirba leeresztésekor mondani : nyugodjál, aludjál 
békében ; mily helytelenség végtiszteleti pompát iizni azon 
maradványnyal, mely nem egyéb mint halmaza egy kis phos-
phor, mész, azot és más elemeknek, melyek már a szétoszlás 
utján vannak ? Az emberi tetteket minőségök szerént kell 
megnevezni, és azért az ily tett nemcsak nevetséges, képtelen, 
hanem aljas és elvetemedett is. 

Egy másik következmény még szembeötlőbb, mely 
gyorsabban fogadtatott is el, és a legnagyobb hévvel lett élet-
beléptetve, és ez a h a s z o n moralja A független moral 
egyenesen a pénzásók botránykövéhez vezet; ösvényt nyit 
minden kornál és nemnél a szenvedélyek féktelenségére, a 
nemzetek elaljasitására a jellem elaljasodása által. 

Szerencse, hogy a rosz logicusok kisebbségben vannak. 
De azért nem szükséges-e megtorolni nyelvöket és fogárd 
okoskodásaikat lerontani? Engedjük, hogy gyermekeink éb-
redő indulatainak szabadon megereszszék a féket, hogy 
azokat szabadabban csábithassák el és csepegtessék beléjök 
tanitmányaik öldöklő mérgét ? 

A megromlás ily elemei nem voltak meg a mi ifjú ko-
korunkban ; hivatkozhatom magára Chaix d'Est-Ange úrra ; 
és bizonyára maga Duruy is fölsóhajtana velünk együtt a 
botrányok miatt, ha Catullus refrainjét hallaná énekelni nem 
csak Parisnak utczáin, a quartier-latin-ban hanem a városok-
ban, helységekben is, hol az iskola-mester csakhamar bizo-
nyítványát nyújthatná a buzgalomnak, melylyel tanonczaiba 
öntötte és népszerűsítette e versek gyakorlatát : 



Vivamus mea Lesbia. . . 
Nobis quum semel occidit brevis lux 
Nox est perpetua una dormienda. 

Igen is, tessék csak várni d'Est-Agne úrral, hogy múl-
jék az :idő, és jöjjön eF a kor, melyben érettebb, józanabb 
eszmék fognak sziilemleni u j kötelmekkel ! de akkor oh tör-
vényhozó urak ne panaszkodjanak, ha a franczia nép — és 
más népek is ezen az uton — meg fog kevesbedni és önmagát 
tönkre silányitja, végkép eltörpül. 1-k. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
LÖVEN, jun. 30. (A malinesi érsek beszéde.) A szent 

Péterről czimzett collegialis egyház szószékéről a'malinesi 
érsek néhány nap előtt a „hit és tudomány egyesüléséről" 
tartott figyelemre méltó beszédet, melynek néhány kiválóbb 
részeit a következökban mutatjuk be. 

Van — úgymond — napjainkban egy tudomány, mely 
önmagának adja a positiv nevezetet, ez által azt akarván 
kijelenteni, hogy tényekre támaszkodik. Tényekre támasz-
kodni bizonyosan helyes dolog, mert ezeknek kell szolgálni 
alapul a természeti tudományoknál. De nem kizárólag a ter-
mészeti tudományok támaszkodnak tényekre. Az erkölcsi rend 
épen ugy mint a természeti a tények nagyszerű együttessé-
gét tünteti fel nekünk. Az emberiség értelmével, lelkismere-
tével, fenséges hajlamaival, halhatatlan szükségeivel valljon 
nem egy nagy tény-e ? Igen, e nagy tényt ugy kell vennünk 
mint a minő az valóban, és meg nem csonkítani. H a a dol-
gok rendje, melyre az ugynevezet positivismus alapitja a 
tudományt, az egyedüli lenne, tudjátok-e, mi volna az embe-
riség ? Egy hangyaboly, melyben egyik a másiktól ragadja 
el a homok-szemeket. De az emberiség nem engedi magát 
ennyire lealacsonyittatni. 

Az emberiség ezen erkölcsi tényének megfelel az, mi-
nek a századokoni uralmát ismerjük: a kinyilatkoztatás 
ténye. Azt mondom, hogy megfelel (corresponde) mert a ke-
resztény kinyilatkoztatás, mely egyedül ád kielégitő választ 
a bölcsészet által felállított, de meg nem oldott kérdésekre, és 
az emberiség positiv állapotának titkait egyedül világitja 
meg teljesen, természetünk erkölcsi rendetlenségei ellenében 
egyedül szolgáltat orvosságot : Venite ad me, Ego reficiam vos. 

Lehet-e tudomány ot t , hol szemben e két nagy tény-
nyel behunyják szemeiket, elzárják füleiket ? Tudomány e 
az, ha vizsgálat nélkül a tudomány első feltételének állítják 
a meg nem vizsgált dolgok lehetlenségének hiu affirmatioját? 

Tudjátok-e, micsoda ezen állitolagosan tudományos 
magatartás ? 

Ez a félelemnek magatartása. A tudománynak, hogy 
teljes legyen, a tények minden rendjét kell megvizsgálni, 
jellegeiket, összhangzatukat constatálni. Ez akkor történik, 
ha a természeti, és természetfeletti rend tényeinek, az embe-
riség positiv állapotjának, és az ennek mélységeit megvilá-
gító kinyilatkoztatásnak harmóniáját megállapítja, csakis 
ekkor lesz teljes a tudomány, vagyis közeledik mindinkább 
felé. Azértis azok nevei, kik e harmóniát képviselék, amint 
tudjátok, a tudomány legünnepeltebb nevei. 
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De — kérdezik — szabad lehet-e a tudomány, ha a 
kinyilatkoztatás által meg van kötve ? 

Megszűnik e szabad lenni, mert meg van kötve a ter-
mészet által ? 

Az, mi e tekintetben megzavar bizonyos elméket, a sza-
badságnak szánandó, és hamis fogalmában rejlik. Miben kü-
kömbözik mindenütt a szabadosságtól ? Abban, hogy amaz 
a törvény határain belől, ez kivül forog. A tudomány rend-
jében a törvény a constatált igazság. A tudomány szabad-
sága nem absolut függetlenségében, hanem az igazságtoli füg-
gésben keresendő. A tudomány szolgasága pedig abban, ha 
véleménytől függ, amiért is nem az emberi szellem szabad-
sága, hanem a szolgaság anyja, a szabadosság az, mely min-
dent a vélemény állapotjára akar visszavezetni. A tudomány 
tehát csak az által tudomány, mert az igazság kötelezi, és 
kötelezvén megóvja a vélemények szolgaságától, a miért is 
a tudósokra is alkalmazható : Veritas liberabit vos. 

A mindennapi tapasztalás nem bizonyitja-e, hogy a ki 
az igazság igáját lerázza, a hazugság szolgájává lesz ? Nem 
bizonyítja-e, hogy azok kik az isteni rend evidentiájának 
ellenállának, nyomorúságosan meghajolnak a tanok minden 
szele előtt, engednek az értelmi divat minden szeszélyeinek 
és azt, mit meggyőződésüknek neveznek, azon frázisoktól 
koldulják, melyeket a két világ sajtója mindennap kihány ? 

Nem találkoztatok soha ily rabszolgákkal ? készek hin-
ni mindent bizonyítékok nélkül, ami állíttatik, csakhogy ez 
legyen a hittel ellenkező, és minden hypothesist megragadnak 
lia .íeresztényellenes. Micsoda ez, ha nem a hitetlenségnek 
körmyenkivősége ? 

A haladásnak fogalma nem kevésbbé téves előttük, 
mint a szabadságé. Nem ismétlik-e mindennap, hogy a hit a 
haladással össze nem fér, mivel változhatlan ? 

Hát a természet valljon nem az-e ? Es a természet vál-
tozhatlansága akadályozza-e a természeti tudományokat ? 
Mért lenne tehát a kinyilatkoztatás az erkölcsi, a megszentelt 
tudományok haladásának gátolója? Nem erről mondotta-e 
IX . Pius, lerinei szent Vincze szavait magáéivá tevén : a ha-
ladás létezik, és igen nagy, de ez a vallás igazi haladása, 
nem annak megváltoztatása, hogy mindenkinek tudománya, 
értelmisége, bölcsesége növekedjék, és tegyen nagy, igen 
nagy haladást, hogy világosabban fogjuk fel azt, amit előbb 
homályosabban hittünk, hogy az utókor lehessen szerencsés 
felfogni azt, mit az őskor tisztelt anélkül, hogy értette volna; 
miázcrént az isteni dogmák drága kövei helyesen alkalmaz-
tassanak, bölcsen ékittessenek, gazdagodjanak fényben, szép-
ségben, de folyton ugyanazon nemben, azaz ugyanazon tan-
ban, értelemben, lényegben, oly módon, hogy midőn uj kife-
jezéseket használunk, ne mondjunk nj dolgokat. 

De a romai pápák nem csak a hittani tudományoknak, 
és ezek haladásának voltak barátai,hanem egyébb tudományok 
és művészetek lelkes pártfogói is. Az ezt bizonyító tények oly 
nagy számúak, hogy sok volna mind előszámlálni. Ki alapí-
totta az oxfordi, cambridgei, párisi, bolognai, és sok más 
egyetemeket ? A pápák. Kicsoda rendelte, hogy ezen egyete-
meken a görög, héber, arabs, syro-káld nyelvek számára 
tanszékek emeltessenek ? Egy pápa : V. Kelemen a viennei 
zsinaton. Kik által támogattattak 2 századon át a tudósok 
azon munkái, melyek a világ igazi rendszerénok megismoré-
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sét nyujták ? A pápák és a romai egyház bibornokai által. 
Sem az egyház, sem a pápák nem kárhoztatták Galileit. O 
elitéltetett a hittudósok egy széke által, mely nem sokára 
visszavonta ezen kárhoztatást, hogy szabad menetet engedjen 
a jeles csillagász rendszerének, kinek setét börtönérőli monda 
merő koholmány. Hol is tanittatott először a föld mozgásáróli 
rendszer, melyet Copernic és Galilei védtek ? Romában 
1425-ben Cusa Miklós tanár által 48 évvel Copernic szüle-
tése, és 139 évvel Galilei előtt. Cusa tanitá azt egy müvében, 
melyet egykori tanárának Cesarini Julian bibornoknak aján-
lott. V. Miklós később ugyanezen Cusat bibornokká és bri-
xeni püspökké tette. Szintén Romában 1500 körül Copernic 
2000 hallgató előtt fejté ki és védette ugyanazon rendszert. 
Calganini Celius, ugyanazon rendszer védője apostoli főjegy-
zővé neveztetett 1518-ban VII. Kelemen által. Copernic I I I . 
Pálnak ajánlotta „De revolutionibus orbium coelestium" czi-
mü hires müvét. Végre mindőn a Copernic rendszerét tökéle-
tesebbben kifejtő Kepler a protestáns tubingai hittudósok 
által üldöztetett, a szentszék semmi fáradságot nem kiméit, 
hogy a jeles keresztény tudóst a bolognai egyetemnek meg-
nyerje. Ha bővebben szóltam e tárgyról, annak oka, mivel a 
rosz akarat épen ebben keresett ürügyet, és érvet a szent-
szék gyanúsítására. Az egyház soha semmiéit a világosságtól, 
azt tanitván, hogy az ész és a kinyilatkoztatás világossága 
ugyanazon egy forrásból ered, és hogy a kinyilatkoztatás 
igaz voltának védvei közöl nem szabad kifeledni azt, melyet 
neki nyújt a tudományokkali harmóniája. A musulmann, a 
pogány soha se lesz tudós, hogy azonnal ne veszítse el téves 
hitét. Nem igy az egyedül igaz vallás. Alexandriai Kele-
mentől egész Descartes, Leibnitz, Kepler de Maistreig, hogy 
az élőkről ne szóljunk, a tudomány és hit együtt éltek a ké-
rész tényelem legünnepeltebb szellemeiben. 

VEGYESEK. 
— A herczeg-primás ő fmga Hypolit kir. herczeg és 

néhai esztergomi érsek codexének másolhatási költségeihez 
300 frttal méltóztatott járulni; a rimóczi kath. templom uj 
orgonájához ő herczegsége 100; J e k e l f a l u s y megyés 
püspök ö mlga 100; S z a b ó József nilopolisi püspök ö mlga 
200 és G y ü r k y V helybeli plebanus 50 ftot adományoz-
tak. (P. H.) 

— H a y n a 1 d Lajos érsek ő excája Oláhfalu két nép-
iskolája részére 200 frt . úrbéri kötelezvényt kegyeskedett 
adományozni, melynek kamataiból a szegényebb gyermekek 
számára iskolai kézikönyvek vásároltatnak. 

— N m . S z a n i s z l ó Ferencznváradi püspök az ottani 
nyilvános iskolák használatával összekötött nagyszerű, sz. 
Józsefről czimzett finöveldét alapított, mely jövő octoberi 
tanfolyamra már megnyittatik. 

— A Husz - tüntetések napi renden vannak Cseh-
országban. Nevezetesen Pankrátzban van Nep. sz. János kép-
szobra, mely, mint mondatik, Husz egykori emlékoszlopá-
ból volt átöntve ; most a szentség minden jelvényei elmoz-
dittatván Husz szobrává alakíttatott át és megkoszoruztatott. 
A jelvényeket valóban jó volt elvenni, követői is elismerik, 
hogy ő bizony szent ember nem volt : egyébiránt talán a jog-

folytonosság és a restitutio in integrum elvét ekkép is tanú-
sítani akar ták . 

— A franczia kamarában Olivier figyelmeztetve a 
köz-zsinatra mondá, hogy az állam tartózkodjék az államnak 
az egyháztóli elválasztására vonatkozó törvényeket hozni; 
ezen kényes kérdést az időre kell bízni. — Ha okosabb idő 
jön, csak jobban össze fogja mindkettőt forrasztani. 

— A P. H. szerént az autonomiára vonatkozó püs-
pöki javaslat a legközelebb egybehívandó vegyes tanácskoz-
mánynyal fog közöltetni. 

— Austriában általánossá lett az allocutio elleni tün-
tetés ! Községtanácsok, egyletek szólalnak föl a pápának 
mint idegen fejedelemnek, vagy épen mint az egyház képzelt 
fejének hallatlan, vakmerő beavatkozása ellen a szabad osz-
trák állam belügyeibe. Természetes, hogy ugyanazon Ezsau-
kezek dolgoznak mindenütt ; tudja is a szegény vagy mun-
kás, mi az az allocutio, és mennyiben ellenkezik annak tar-
talma az osztrák monarchia érdekeivel; de sajnos, hogy 
ily irányban annyira föl lehet használni ezen osztályokat ; 
kath. részről pedig alig történik valami ellensúlyozásul. 

— A new-yorki kath. német egyletnek ez évi nagy-
gyűlése igen nagy föltűnést okozott ; az angol és német lapok 
hosszú leírását közölték ezen vallásos tüntetésnek. A new-
yorki „Freemans-Journal" mondja „A 400 kath. német köz-
ség képviselőinek gyűlése pünköst ünnepén oly esemény, 
melyet e pillanatban kellőleg még nem méltányolhatunk. A 
jó és vallási czélokra egyesült kath. testület életerejének ez 
fényes nyilatkozata." A tudósító hozzá teszi: Küldjenek ne-
künk egy-két száz szerzetest, és a német elem nemsokára 
meg fogja haladni az angolt. 

— A Quebecben imént tartott negyedik tartományi zsinat 
körlevelet intézett a papsághoz és hívekhez ; melyben ki-
emeltetik a pápa világi fejedelemségének szükségessége, 
ajánltatik a péterfillér gyűjtése, megdicsértetnek a canadai 
zuavok, sürgettetik a kath. nevelés, lerajzoltatnak a vegyes 
iskolák káros következményei, és fölhozatnak az antikath. 
sajtó ismertető jelei és mondatik: hogy kath. hivő súlyos bün 
nélkül ilynemű lapokat nem tarthat, nem szerkeszthet, nem 
pártolhat, sem nem terjeszthet. Kiemeli továbbá a pásztori 
levél az egyház és állam elválasztásáróli hamis tant, óv a tit-
kos társulatok és demagógia egyletektől ; fölszólal a könny-
elmű, a szaporodó hamiseskü ellen, megrójja az iszákossá-
got, uzsoráskodást és azon oktalan képzelödést, mintha a le 1-
kismeret megsértése nélkül most már mindenki tetszése sze-
rénti kamatot követelhetne, egyszersmind meghatározza a 
mig tűrhető kamatlábot. — Lám az osztrák concordátum nél-
kül és épen azon pontokat védi az amerikai püspöki kar, 
melyekért annyi piszkot és méltatlankodást kénytelenittetik 
Ausztriában tűrni a főpapság. 

— Wiedenhofer a müncheni képviselőházban a budget 
tárgyalása alkalmával fölszólalt, hogy a waldsasseni ősrégi 
templom javítására, melyre az aerarium már 3 év előtt elitéi-
tetett, mindeddig azonban semmi sem történt, 10,000 ft . utal-
ványoztatnék annál inkább, mivel az állam ezen egyháznak 
2,300,000 frt. értékű javait elkobozta, és föntartására azóta 
semmit sem forditott. Többen pártolták az inditványt ; a mi-
niszteri biztos azonban kijelentette, hogy csak a legszüksége-
sebbekre kell ez alkalommal szorítkozni. 

Szerkesztői tudósitás. 
A Csanádi templom leírásának stylje élvozlietlen. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor és társainál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer: szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési dij félévre, postán-

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

Pesten, julius 18-án. 

TARTALOM : Politika és vallás. — Az atheusok, tu-
dósok és Duruy a franczia Senatus előtt. — Apróságok. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

P o l i t i s é s v a l l á s 1 ) . 

— Bolcaészetw^tegetés. — 

Ritka ember van ma — kivált honunkban, — 
ki politikus nem akarna lenni, de, fájdalom ! még 
ritkább az, ki vallásos akarna lenni. Ennek oka az, 
hogy ritka ember politizál helyesen, hogy majd min-
den ember, ki a hirlapokba egy kicsit beleszagolni 
tud, magába szivta azt a divatos, buborékféle fölüle-
tességet, mely a népszerűség hullámain úszik, a 
mélyre soha nem hat, a fogalmakat megforditva, 
összezavarva tükrözi, és a csillogás, a politikai s 
egyébféle bölcseség egyedüli eriteriumának a vallás-
talanságot tartja, nem is sejditvén, hogy a vallásta-
lan politikus a legroszabb politikus. Igen. Aki nem 
hiszi, kisérjen figyelemmel e rövid czikkben ; szol-
gálunk egy bölcsészeti, gondolkozáshoz szoktató 
„ergo "-val. 

Hogy minden társadalom talpköve csak oltár 
lehet, azt eléggé igazolták már a történelmi tények 
s igazolják még ma is folytonosan az egységes, vagy 
inkább talán „vegységes" Olaszországban, nem is 
emlitve más államot ; azért itt csak elméletre szorít-
kozunk, hiszen a helyes (?) elmélet úgyis mi egyéb, 
mint a tények logicája s a tények mik, ha nem az 
előre fontoló elméletek teljesülései, tám-érvei? — 
Ennélfogva csupán az emberi természetbe vetünk 
egy fürkésző pillantatot, hogy fölfedezzük a társa-
dalmak keletkezését s azon okokat, melyek a társa-
dalom megalapítására magukban véve még elégtele-
nek, hacsak a religio nem segit a dolgon a túlvilági 
félelem s remény által. No ebből nem az következik, 
hogy a polgári társadalom találta ki a vallást, hanem 

*) Warburton, glocesteri püspöknek ( f 1779.) egy ily 
nemű értekezése után. 

az, hogy a társadalmak megalapítására vallás volt 
szükséges. 

Ugyanis az emberi vágyak közt az önfentartás 
vágya a legsztikségesb és leghatalmasabb ; ez, lehet 
mondani, valóságos természeti ösztön s noha az em-
berben talán maga az ész elégséges lehetne annak 
létrehozására, a természet mégsem elégszik meg, 
nem bizik ez okfő erejében s hogy magát biztositsa 
e tekintetben, ugyanazon benyomásoknak veté alá 
az embert, melyeknek az oktalan állatot. Azonban ré-
szint talán azért, mert a természet, mint Baco mondja, 
nem tudja magát fékezni — modum tenere nescia 
est — ; részint azért, hogy az emberi szabadsággali 
visszaélés lerontá a rendet, bizonyos az, hogy az 
ember, túlságos óhaja által : ez önfentartási vágynak 
eleget tehetni — a legkirívóbb szélsőségekre vete-
n/edé'tt s hogy mindaddig nem hitte magát eléggé 
biztositva önfentartásáról, mig más, hozzá hasonló 
lényeket meg nem fosztott azon jogok élvezetétől, 
melyeket a természet, mint közös anya, mindenkivel 
megosztott. Innét származtak minden bajok, a köl-
csönös sérelmek, rablások, gyilkosságok, melyek gya-
lázatára lettek a természetes állapotnak. Azonban 
nem kell képzelni, hogy ez állapot nem ismert jogot 
és igazságot, mert volt közös törvény, de nem volt 
közös biró. A megbántott vala a törvény kiszolgál-
tatója, kit ugyanazon ok vezetett átlépni az elégté-
tel-vevés határait, mely a megbántót az áthágásra 
vezette ; és igy nem volt szükség hatalomra, mely a 
törvényt kiszolgáltassa. Ebből könnyű belátni, hogy 
e két illetéktelen, hibás eljárás mindent összezava-
randott s a természetes állapotot oly romlottá tette 
volna bizonyosan, hogy már roszabbat a hobbeisták 
sem képzelhettek, ha a rendetlen önszeretet, a vallás 
elvei által nem javittatik s fékeztetik vala. Csak-
hogy a vallás egyedül még nem lehetett óv- és 
gyógyszere mindennek, mert, mint főnebb emiitők 
— nem volt közös biró, ki részrehajlás nélkül, mél-
tányosan alkalmazta, vagy szolgáltatta volna ki a 
törvényt. Az önszeretet és vallás e két elve folyto-
nosan harczolt egymással s a harcz áldozata rende-
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sen az igazság lön. És igy az embereknek be kellett 
látniok, bogy itt egy oly polgári hatóságra van 
szükség, melynek tekintélye, szövetkezve a vallás-
sal. az igazság részére dönthesse a mérleget. Vagyis 
belátták, hogy vallás nélkül nem lehet politika, nem 
lehet társadalom. 

Igy lön megalapitva a társadalom, hogy óvsze-
rül szolgáljon az igaztalanságok ellen, igy a közös 
világi hatóság, hogy elnököljön az igazságszolgálta-
tásban a többi egyének fölött, kik, mint ugyanazon 
természetű teremtmények, a végett születtek, hogy 
mindnyájan egyenlő' jogokban s előnyökben része-
süljenek. 

Feltűnő, hogy noha a társadalmak megalapí-
tása s rendszeresítése által az ember könnyebben 
találhatott volna eszközöket a kényelmes élet elő-
nyeinek megszerzésére, az első társadalmak megala-
pításánál mégsem ezen indok vala a fő rúgó, hanem 
inkább csak azon szükségérzet, hogy az igaztalan-
ságoknak és bántalmaknak gát vettessék. De ennek 
oka az, mert a jóllét fogalma, melyet a valóság még 
nem élvezett, erőtlen és homályos szokott lenni . . . ; 
mig ellenben a rosz erős benyomást gyakorol a lé-
lekre s igy ez utóbbitóli szabadulás szükségérzete 
sokkal erősebb volt — természetes valami — mint 
a jóllét megszerzésének vágya. Ez a természet bölcs 
intézkedésének kifolyása; miután a rosztól megme-
nekülni elodázhatlan föltétele az önfentartásnak, 
mig jóllétet, gyönyöröket szerezni épen nem. 

A társadalmak megalakultával, az emberek elő-
ször is a háborúktól kezdének visszatartózkodni, 
városokat megerősíteni, törvényeket hozni, hogy a 
kicsapongások, fajtalanságok elé akadály gördittes-
sék 2). De valamint a vallás, a társadalmak megala-
pítása előtt nem volt képes egymaga hathatós gyógy-
irt nyújtani az erkölcsi sebre, ugy a társadalom 
sem tehette azt egymaga, más eszköz segélye nélkül. 

Mert először is, a törvény ereje csak odáig ter-
jedhetett, hogy az embereket visszatartá az igazság 
nyilvános megsértéseitől, mig a titkos merényletek 
(melyek pedig a közjóra nem kevésbbé ártalmasak) 
kikerülték szigorát. Mióta a társadalmak fönállnak 
s a nyilvános botrányok tiltvák, az emberek sokkal 
ügyesebbek a titkos bűnök elkövetésében, mert csak 
ez az egyedüli mód és út, melyen rendetlen vágyai-

2) Mint Horácz kifejezi: 
— — — — Absistere bello. 
Oppida coeperunt munire et ponere leges, 
Ne quis fur esset, neu quis adulter. 

kat kielégíthetik, mely vágyok csakúgy dívnak a 
társadalmi, mint a természetes állapotban. Sokszor 
a társadalom maga is oly titkos és vétkes manoeuv-
rekre vetemedik, melyekről a törvény nem álmod-
hatott, úgy, hogy a közbiztonságról, a társadalmi 
végczélról még a jobbérzésüek is elfeledkeznek 
ugyanakkor, midőn a gonoszakat vétségeik miatt 
ostorozzák. És igy az elővigyázatok önmaguk ellen 
fordulnak, csak a bűnöket finomítják, a vétkezés 
módját teszik még raffinirtabbá : és innét van, hogy 
gyakran a legcivilizáltabb nemzetek közt oly go-
noszságok nyomaira akadhatni, minőket a vad 
népeknél nem találhatnánk. 

Másodszor a polgári törvény hatalma nem aka-
dályozhatja meg, hogy a jogon és igazságon néha 
nyilvánosan arczulcsapások ne követtessenek el. 
Nem főleg akkor, midőn valamely szigorúbb tilalom 
azon félelemre ad okot, hogy még nagyobb rendet-
lenség miatta történnék, mint történt volna akkor, ha 
a rendetlenség csupán a természeti szenvedélyek 
mértékletlenségének kifolyása leendett. — Tény az, 
hogy soha nem volt még nagy és virágzó állam, 
mely a fajtalanság — fornicatio — bűnét oly módon 
büntethette volna, amint (tekintve e bűnnek a társa-
dalomrai gyászos következményeit) valóban megér-
demlené. De szigorú tilalommal lépni föl ellene —, 
ez talán még több és nagyobb gonoszságokra adna 
alkalmat. 

Még ez nem minden. A törvény gyöngesége 
még inkább kitűnik, ha a polgárok kölcsönös kötel-
meit veszszük tekintetbe. E kötelmek kétfélek : lé-
nyegesekésnemlényegesek. Az elsők szigorú betöltését 
a törvény bátran és szükségkép előirhatja,deaz utóbbi-
akét nem. Miért? Nem azért, mintha az erkölcsi elvek 
ezek szigorú gyakorlatát nem követelnék, hanem 
azért, mert a törvény csak nagy nehezen jöhet ezek 
ismeretére s mert közhiedelem, hogy a társadalom 
jóllétének előmozdítására nem elkerülhetlenül szük-
ségesek. I lyenek pl. a hála, vendég- és felebaráti 
szeretet kötelmei, melyekről a törvények általában 
mélyen hallgatnak, melyek megsértése azonban csak 
oly veszélyes, mint a „lényeges" kötelmeké. Azért 
Seneca — kinek irataiban az ókor érzeményei tük-
röződnek — nem habozott nyiltan bevallani, misze-
rént az emberiség békéjét mi sem képes annyira 
megzavarni, mint a hálátlanság 3). 

3) „Ut scias per se expetendam esse grati animi affe-
ctionem, per se fugienda res est, ingratum esse ; quoniam ni-
hil aeque concordiam humani generis dissociât ac distrahit, 
quam hoc vitium." (De Benef., lib. IV., cap. 18.) 



Maga a társadalom ú j kötelmeket hozott létre, 
melyek a természetes állapotban nem léteztek s me-
lyek betöltésére — noha egészen saját teremtmé-
nyei — fölügyelni, azokról gondoskodni még sem 
képes. Ilyen pl. a hazaszeretet, melynek most ha-
zánkban annyi szájhőse van. 

Végre a társadalom nemcsak hogy ú j kötelme-
ket alkotott ily nemben, de még azon hibája is meg-
volt, hogy csak szaporitá s méginkább tüzelé a visz-
szás vágyakat, melyeket kioltania kellett volna: 
hasonlóan az oly gyógyszerekhez, melyek a fájdal-
mas betegség gyógyítása pillanatában fokozzák a 
fájdalmat. A természetes állapotban kevés volt a 
vágy, de mióta társulánk, szükségleteink oly mér-
tékben növekednek, amint az életmódok változnak 
s tökélyesbülnek. Az ú j találmányok, szükségletek, 
vágyak okozzák aztán, hogy a vendégszeretet és 
nemesszivűség szelleme érzéketlenné lesz s az önzés 
meg birvágy foglalja el helyét. 

E szerént a társadalom, szaporítván kötelmein-
ket , anélkül, hogy azok betöltésének módjáról is 
tudna gondoskodni, csak rendetlenségeinket, bűnein-
ket szaporítja 

(Vége köv.) 

Az atkensok, tudósok és Durny a franczia Senatns 
előtt. 

(Vége.) 

Nem szándékunk valakire meggyőződést erőszakolni, 
csak egy pontot akarunk megalapítani, és ez abban áll, hogy 
a tudomány általában, és in specie az egyes tudományok nem 
vezetnek magokban véve atheismusra. A senatusban igen sok 
első rendű tudós ül mint tag. Ott van Verrier, ki képviseli a 
csillagászatot, és mi ebben legnehezebb, az égi mechanismust ; 
Verrier ezen kivül egyike legjelesb geometrainknak. 

Ott van Beaumont Illés, szintén hirneves geometra, 
még nevezetesebb geologus, éppen ő az, kinek a földtekénk 
természettani mivolta körüli haladás legtöbbet köszönhet. 

Ott van Dumas, ki miután Prevot úrral a tények ere-
detére vonatkozó tanulmányokban sokat búvárkodott, a 
vegytanba merült, melyben sok szép fölfedezéssel gazdagított 
bennünket, és most ékesszóló fejtegetője azon tudománynak. 

Ott van Dupin Károly, kinek első rendű geometricus 
szelleme, szabályoztatva józan bölcselem, számtalan tények 
alapos megvizsgálása és a társadalmi erők kellő méltánylása 
által, önmagában is kettőzteté a vallási érzelem erélyét. 

Ha a Senatus elébe kerülne az atheismus fölötti vitat-
kozás, Verrier ur be fogja bizonyítani, hogy a csillagászati tu-
domány senkinek sem ad jogot vagy hatalmat a teremtő Isten 
tagadására, és, ha a világ tényleges menete, forgása csak egy 
erő által szabályoztatik, tudnillik az abstractio által, mely a 
testeket egymáshoz vonzza; a centrifugális erőnek is, mely 
ellensúlyozza az abstractiot, és ugyanazon testeket kellő tá-

volságban tartja, mindjárt a lények kezdetétől fogva kellott 
gyakorolnia befolyását és pedig egy első mozgató kéz által, 
mely magában tartja a mindenség minden elemeit. 

Beaumont ur bebizonyitandja, hogy, ha a föld ködkép-
let, annak alkotó anyagai oly rendben üllepedtek le, mely 
egyedül végtelen bölcseségnek, hatalomnak lehet eredménye. 
A köd tömörült és a földkéreg képződött. Ámde ezen kéreg 
különféle rétegeinek alkata olyan, hogy mindegyik uj terem-
tésről tanúskodik. Ezen egymásra következő teremtések min-
dig tökéletesb és tökéletesb alakban jelennek meg egész az 
emberig, ki mindazokat resummálja, és ki önmagáról tevén 
bizonyságot azoknak alkotójában saját teremtőjére is ismer. 

íme, erről tehet bizonyságot Beaumont ur senatori col-
legái előtt. És azoknak, kik mélyebben akarnak ereszkedni 
azon geologiai tények részleteibe, melyek legbensőbb viszony-
ban állanak a bibliai tényekhez, meginondandja, hogy tanul-
mányozván azon mindennapi változásokat, melyek földgöm-
bünk fölszinén történnek a történeti időtől fogva, igen sok 
fedeztetett föl, mi az emberi nem általános, közös traditioihoz 
tartozik, különösen, hogy mindaz megczáfoltatik, mi ugy 
jelent meg mint hihetetlen a nagy vizözönről szóló bámulatos 
egységű hagyományban. 

Dumas ur bebizonyitandja, hogy az anyag okvetlenül 
föltaláltatik minden vegytani műveletben, elemzésben vagy 
átalakulásban ; de egyszersmind, hogy ha az anyag élettel bir 
és azt elveszti, életet ismét csak a nemzés által nyerhet; és 
be kell vallania, hogy ezen nemzésnek titka minden szerve-
zetes lénynél, mint az emberi gondolkozás titka is, oly rész-
let, mely Istennek van föntartva. 

De ki tudja, valljon nem fekszik-e érdekünkben ily 
mysteriumokat nem tudni? A szabadságérdemgyüjtésre teszi 
az embert képessé ; de ha szenvedélyeinek engedi őt át, még 
a tudománynyal is visszaélhet, mi neki nagyon szájize sze-
rénti lehet. 

Dumas ur még majd fölhozhatja, mit Tyndall, a hires 
angol természetbúvár mondott, midőn tanári székét vala 
elfoglalandó : „Igen, mondá ő, a természettudományok egé-
szen anyagiak és azoknak is koll lenniök, haladásuk egyedül 
az észleleteken, tapasztalaton alapul, vagyis anyag tanulmá-
nyozására alkalmazott érzékek tanúságán. De azért a tapasz-
talati tudomány által maga a tudós nem jogosittatik föl, hogy 
ő maga is anyagi, anyagimádó legyen. Ha az érzékek valami 
iránt letették bizonyításukat, egyedül az abstractio azon 
eszköz, mely által a tudós fölfedezheti azon törvényeket, 
melyek a megvizsgált, észlelt tényeket kormányozzák. Már 
pedig van-e valami anyagtalanabb, szellemi ebb, mint az 
abstractio ?" 

Dupin ur pedig a vitakérdést avval fogja bevégezni, 
hogyszámokkalbizonyítja be,miszerént távolattól,mintha a ke-
resztényelem már kimúlásnak nézne elébe, inkább napról 
napra terjed az egész földön, és hogy az istentagadók, ha 
mégis voltak vagy vannak ilyenek meggyőződésből, minden-
kor a földnek csak alig észrevehető szögletét foglalták el. 

Tekintve tehát magát a tudományt, abban semmi ok 
sem rejlik az istentagadásra ; nincs benne semmi, mi a 
lélek halhatatlanságának kétségbevonását javaslaná, és a 
tudománynak anyagi tárgya még nem szükségkép vezeti 
atheismusra magát a tudóst. Mégis honnan származik nap-
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iáinkban a vélemények eltérése ezen pontokra nézve ? Hon-
nan ered a látszólagos tudósoknak nagy serege, kik annyira 
megalázzák magokat a hatalom előtt, csakhogy annak ke-
gyeit kicsikarják ; honnan azon piaczi bölcselkedők, kik még 
jobban hízelegnek a népnek, hogy fölötte uralkodhassanak ? 

Honnan származtathatók a divatosan gazdagodok, azon 
pénzásók, kik ellon a társadalom zúgolódik ? Honnan a Mal-
thusféle szószatyárok, és a közkedvezésnek sürgetése a tör-
vénytelen sarjak iránt ? 

A nemzedék, mely azon mértékben indul enyészetnek, 
melyben a század halad, oly időben jött létre, melyben a leg-
gonoszabb elvek uralkodtak, előidézve és igazolva minden 
bünt, minden merényt. A társadalom elenyészett volna, ha a 
becsület némi menedéket a hadseregben nem talált volna. 

A becsület a hadsereggel járván kénytelen volt mindent 
újjáalakítani. Es hogy a társadalom visszaállíttassák igazi 
alapjaira, a morált kellett visszahelyezni jogaiba. 

Ámde hol voltak a moralnak alapjai ? A vallás le volt 
verve, a bölcsészet meg volt vetve a nevében elkövetett ki-
csapongások miatt ; nem volt egyéb hátra mint a tudomány, 
mely naponkénti szolgálatokat tett a hadseregnek győzelmei-
ben, csatáiban. Itt merült ki a veszélyes szirt. 

Laplace mondá 1796-ban: „Igazság, igazságosság, em-
beriség, ime a társadalmi rend rendithetlen törvényei, mely-
nek egyedül azon viszonyokon kell nyugodnia, melyben az 
ember a hozzá hasonlókhoz és a természethez van." 

Ez a hasznosság theoriája, elmélete az anyagi érdekek-
nek : mert a természet anyag, legyen szerves, vagy szervet-
len ; az anyagi érdekek pedig sem jogot sem kötelmet nem 
szülnek. Mikép lehet tehát abban keresni alapját a társadal-
mi rend jogainak ? 

A vallásos érzelemre volt szükség. És ezt ösztönszerű-
leg érezte Bonaparte s azért visszatért Egyptomból. Parisba 
sietett ; reggeli öt óra volt, midőn Aix városán keresztül vo-
nult. Mig más lovakat fogtak kocsija elé, ő egy ajtón kopog-
ta to t t ; e látogatása hálából történt. (Azon házból, melynek 
aj ta ján zörgetet t , néhány év múlva bibornok származott.) 
Hivatta a ház asszonyát. Ily szokatlan órábani látogatást, 
kivált oly zajos, merész kopogtatás után, akkoron alig lehetett 
másnak vélni, mint valamely forradalmi ügynök megjelené-
sének. A házi asszony is azt vélte, hogy föl van adva a con-
ventnek, és el nem titkolható fölindulásban jelent meg a zör-
gető előtt. 

Ah ! ön az tábornok Ur, mondá a nő, fölismervén Bona-
gartet, mennyire megijesztett ön engem ! Azon pillanatban, 
melyben ön kopogtatott, mindnyájan együtt voltunk a szent-
misén, melyet egy jó pap mond nekünk minden vasárnap. 
Néhány szót váltván azután a helyzetről mondá Napoleon : 
„Legyen nyugodt, asszonyom, három hó múlva nyilván hall-
gathatja ön a misét a templomban." 

A templomok csakugyan megnyittattak, és a lelkész 
elkezdé harangszóval a hivőket egybegyűjteni az imára, és 
meghivni, hogy jelenjék meg Isten szine előtt. 

De ugyanazon időben a tudósok, elfoglalván a fiatalsá-
got a szabad szellemű tudománynyal, bebizonyították neki, 
hogy a világ fönáll önmagától és önmagában is, és hogy a 
társadalmi rendnek ezután az embernek igazi viszonyain kell 
alapulnia a természethez. 

Valljon távol esik-e ettől azt mondani, hogy a termé-
szet és Isten egy, és hogy a vallás meg tudomány összefér-
hetlenek ? 

Kérdezzék meg a korbelieket, mit gondoltak ezen el-
lenmondásról ? mit gondoltak a fenső iskolákról, ezen u j te-
remtésről, mint akkor mondani szokták ; mint Ítéltek az ek-
kép újjáteremtett tanításnak első eredményeiről ! 

Vissza kell menni egészen a forrásokig, és csudálkoz-
nunk, mily könnyen lehet elváltoztatni a történelmi igazsá-
gokat, ha azok érdekelt és ügyes kezekbe kerülnek. Olvas-
sák Daunon értesítését a normál iskolák kezdetéről, melyek-
nek első kísérlete 8 millióba került. 

Ezen iskolák, csakhamar elejtetve, később ismét föl-
élesztettek, megujittattak és a szükséghez képest át lőnek vál-
toztatva. De a régi rosz hagyományok hagytak bennök magot, 
mely időről időre, midőn csalfa lelkek ezt újra melengették, 
meghozta gyümölcsét hus és nedv nélkül, mag helyett hamu 
volt közepében, mintha a holt tenger elpusztult partjain ter-
mett volna. Azonban térjünk tárgyunkhoz. 

A politika nagy részben beereszkedett a cultus vissza-
állításának nagymérvű ügyébe. Azonban a kath. religio feje 
birtokaitól megfosztatott, mivel mondá : Non possumus ! és az 
1814-ik év véget vetett az első császárságnak. 

A reá következett restauratio alatt nagy erőlködések 
történtek a hitelvek visszaállítására nézve ; de még sokan 
fogva tartattak azon balítélet által, mintha a vallás szolgái 
nem tanítanának egyebet babonánál. Ki hallgatna tehát ily 
beszédeket ? Nem termétzetes-e, hogy ily szónoklatoknak 
elébe tétettek a tudomány embereinek tanitmányai mint 
olyanok, melyekhez volna ezután csatolva az egész emberi-
ség haladása ? Más részről pedig „a természethez való viszony" 
semmi féket sem vet sem az érettebb sem a fiata 1 kor szen-
vedélyeinek, sőt ellenkezőleg hizeleg nekik. Az 1830-iki for-
radalommal a Saint-Simonismus magát kizártnak találta, rö-
vid ideig tartott és elenyészett. 

Mi történt ezután ? Uj bölcsészet koholtatott; az mon-
datott, hogy a kereszténység már elavult, a törvénynek isten-
nélkülinek kell lenni ! és ekkép a haszon és érdek elve nyert 
hatalmat, életet. 

Midőn 1848 reánk rontott, minden készen volt az atheis-
mus teljes kifejtésére, megalapítására, és a csillagászok egéről 
hozott bizonyítékokhoz csatoltatott Saint-Simon képzelődé-
sének egyik álma, ki azt akarta, hogy az emberiség az ő 
számára és ő miatta egy nagy tápláló intézet legyen. Ezt ő 
„az észnek a gazdagsággal való üdvös szövetsége" czimen 
nevezte (Auguste Comte et la philosophie positiv par Littré). 
Es csakugyan már erre jutottunk, a nagy szellemek ma már 
egyedül Auguste Comte nevére esküsznek. 

Azonban máskor valaki magát deistának, pantheista-
v a g y skepticusnak nevezte; de ma már nem igen bújnak 
ezen nevek a lá ; nyiltan kimondják: hogy atheusok, és hogy 
a majomtól származnak, és maga a közoktatási miniszter ur 
is egy második szózat közeledését reményli, mely „második 
kinyilatkoztatása leszen Istennek a tudományok által." Sy-
reni hang; caveant consules! 1-k. 
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Apróságok 
a lekipásztorság köréből. 

,,Az egyháznak minden elve oly tiszta, általános ; 
óhajtandó volna, hogy az elvszerénti eljárásban 
is általános kötelezettség lépne életbe. Mindig a 
törvény vagy rendelet hatásának van kárára, ha 
a szomszédnál ellenkezőre hivatkozhatni." — 

,,Ha a canonok értelmében járnak el egy helyütt, 
máshol pedig ellenkező eljárás türetik, igen ter-
mészetes, hogy egyenetlenség támadhat és rende-
sen az huzza a rövidebbet, ki szigoruabban, de 
egyszersmind kötelme szerént is jár t el ." 

Religio 1868 : — 6-ik szám. 

E megszívlelendő gondolatokat kifejező sorok nyomán, 
melyek által valamint a czikkben is, melyből vétettek, az 
egységes eljárás kívántatik, sőt sürgettetik, szándékozom föl-
említeni a lelkipásztorság terén tapasztalt, az egységes eljá-
rást akadályozó eltéréseket, azon reményben, hogy jóakaratú 
megjegyzéseim nem fognak félre magyaráztatni. Valamint a 
lényegesekben, mint pl. dogmákban, egyek vagyunk, ugy 
iparkodjunk a nem-lényegesekben is, mint pl. a dogmák és 
általában a belső hitélet külnyilatkozataiban is, amennyire 
lehet egygyé olvadni. Hogy mit akarok érteni ezalatt? so-
raimból ki fog tűnni. Jelen alkalommal csak a fegyelmet 
akarom szóba hozni. 

Mért van az, hogy nálunk minden megyében máskép 
tartatik az ünnepélyes isteniszolgálat a székesegyházban? 
Szünidő alatt megesik, hogy több megyebeli össze jön vala-
mely ünnepélyre, és kiki saját megyéje szerént adstál ; innét 
van aztán, hogy egymásba ütköznek, ahelyett, hogy összevá-
gólag működve áhítatra gerjesztenék a jelenlevőket. Valljon 
lehetetlen volna e pontban behozni az egységet ? 

Az evangelium hirdetéséről sz. Pál azt mondja : „Prae-
dica verbum, insta opportune, importune ;" és ennek nyomán 
az esztergomi tartományi zsinat is (1858-ban) sürgeti, hogy 
a plébánosok minden vasár- és ünnepnapokon sz. beszédet 
tartsanak ; és elveti, kárhoztatja az aratási szünetet, mégis 
hány plébániában nem tartatik aratás alatt sz. beszéd ? Az 
egyik tart, de a szomszédja nem tart. 

A vasárnapi „Szentírási szakaszok" fölolvasásánál mily 
nagy az eltérés, tudhatja, aki faluhelyeken meg szokott for-
dulni. Az egyik használja Márkfi „Sz. szakaszait," a másik 
Groffinet, a harmadik még a mult századbeli kiadást. I t t ol-
vastatik a sz. leczke is, amott pedig nem. É3 igy majdnem 
minden második községben máskép hallja a nép, illetőleg más 
szavakkal, egy és ugyanazon pericopát. Tárkányi ur ugyan, 
kinek kitüntetésén szívből örvendek — ad multos annos, — 
biztosit, hogy e bajon segítve lesz, mert az általa fordított és 
az apostoli szék által jóváhagyott magyar szentírás szövege 
szerént készített úgynevezett evangeliomos könyvet, mely 
rövid idő alatt megjelenik. Ez jól van, csak az a kérdés: 
megszerzi-e minden plébános? 

A házasságnál az esketést megelőzi az eljegyzés, és 
csak az eljegyzés, vagy mint faluhelyeken mondják „kézfogó" 
után történik a hirdetés. Már pedig tudtommal jelenleg is 
fönáll ezen rendes eljárással ellenkező szokás, mely szerént, 
első hirdetés után tart ják a jegyváltást. Kendén van ez ? 

Az esketésre vonatkozólag az egyik vasárnap vagy ün-
nepen soha sem esküdtet; a másik ellenben megteszi; az 
egyik az 1858-iki esztergomi zsinathoz tartva magát csak 
délelőtt, a másik a házasulandók kívánságára, bármikor. 

Esküvő után egyik helyen azonnal, a szomszédban 
csak másnap avatják be a mennyasszonyt. Már most ha a 
mennyasszonyt oly helyre viszik, hol ellenkező szokás van 
életben, mint ahol előbb lakott, kész a zűrzavar, a neheztelés, 
— Kinek van joga a stolaris jövedelemhez ? 

Az egyik a Missale utasítása szerént végzi a szertartást 
a „Pro sponso et sponsa" mise alatt ; a másik ezt soha sem 
végzi. Aztán némely helyen a mennyasszony beavatása kezd 
kimenni a „divatból;" hát akkor mire való lesz aRitualeban 
a „benedictio novae nuptae" formula? 

Általában azt lehet mondani, hogy az egységes eljárás 
hiánya következtében, a házasságoknál igen gyakoriak az 
összeütközések a lelkipásztorok közt. 

A gyermekek első áldozását az esztergomi megyei zsi-
nat 10-dik statutuma némi ünnepélyességgel parancsolja 
megtartatni. És találkozik plébános, pedig nem egy, ki nem 
ezen utasítás szerént szokott eljárni e fontos ténykedésnél. 

Az esztergomi 1860. megyei zsinat 13-ik statútumában 
ez áll : Salubriter ab olim in Archi-Dioecesi ista observatum 
fuit, ut per tempus Communionis paschalis . . . confitentibus 
Testimonium poractae Confessionis immanuaretur. Usum 
hune diligenter manutenendum, et ubi minutus vei plane in-
termissus est ad vitám revocandum esse enunciamus. . . . 
Obligamus itaque omuem et singulum Curatum, ut sumtibus 
fisci Ecclesiae schedas inprimi faciant; — és mégis épen az 
Archi-Dioeeesisben azt mondja némely plébános : minők volna 
ez ? és a húsvéti gyónóknak nem ád gyónóczédulát. 

Ugyancsak az emiitett esztergomi 1860. megy. zsinat 
41-ik statútumában azt mondja : „Quidquid in ambitu Coeme-
terii producitur, est Ecclesiae, adeöque judicio Superioris in 
usus ecclesiasticos impendendum." A szomszédközségben 
pedig a plébánosnak minden fáradozása daczára a fölszentelt 
és keresztekkel sűrűn megrakott temetőt mai napig is a köz-
ség kaszáitatja és a szénát eladja. 

Az anyakönyveket az 1848-ki törvények magyarul 
rendelik vezettetni ; egy későbbi rendelet pedig latinul, mint 
az egyház nyelvén. Visszaállíttatván az 1848-i törvények, 
némely plébános magyarul vezeti az anyakönyveket, mások 
pedig, miután a későbbi, latinul rendelő parancsolat az egy-
házi elöljáróság által nem vétetett vissza, megmarad most is 
a latin nyelvnél. Hát ez nem okoz zavart? Bizony jó volna 
e tekintetben is behozni a rendet. 

Fölhozhatnám még azt is, hogy némely községben két-
háromféle vallásos társulat is létezik, a másikban egysem, —• 
hála Istennek azonban, hogy az ily sivár hitéletü község Ma-
gyarországban manap már a ritkaságok közé tartozik; — 
némely helyen kezdik a májusi ajtatosságot is behozni heten-
ként kétszer, a szombati litania is terjed, ezek bizonyságai 
annak, hogy a hitélet szép lendületet nyert legújabban. Csak 
azt nem helyeslem, s hihetőleg velem együtt mások sem, hogy 
az ily délesti isteni szolgálatnál nincs egyenlő eljárás, mit 
nagyban előmozdítana egy általánosan országszerte elfogadott 
imakönyv, melyet legczélszerübben a Sz.-István-Társulat 
szerkesztethetne s adhatna ki — a nép számára. Véleményem 
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szerént nagyban emelné a nép buzgóságát ha ugyanazon ima-
könyvet látná papja kezében a délesti isteni szolgálaton, mely-
ből ő szokja rendes ajtatosságát végezni. 

Es most elég legyen ennyi ; más alkalommal talán foly-
tatom, mert van ám még több ily apróság. 

Vádolni nem akarok senkit ; csak figyelmeztetni óhaj-
tottam leginkább fiatalabb paptársaimat az ily csekélységek-
re, hogy adandó alkalommal iparkodjunk amennyire lehet 
ilyenekben is egyenlően eljárni. 

A föltett kérdésekre, mi legyen a válasz ; továbbá a kü-
lönböző eljárásoknál melyik a helyes ? nálamnál avatottab-
bakrabizom. (—y.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA, jun. 27-én. Az apostolok ünnepére az előké-

születek nagy mérvben folynak. Legfontosabb mozzanata e 
napnak az általános zsinatot egybehivó bulla leend, mely 
mint hitelesen értesülünk, nem csak a katholikus püspökök-
nek, hanem a keletieknek is meg fog küldetni. 

A szentszékhezi ragaszkodás és odaadás mindennap a 
társadalom minden osztályainak sorából küld harczosokat a 
kis de vitéz pápai hadseregbe. E napokban a legutóbb jöttek 
között egy fiatal herczeget üdvözöltünk a 18 éves spanyol 
infanst, ki a szentszék szolgálatára ajánlotta fel ifjúságát, 
karját, szivét. Don Alfonz, Don Juan fia a pápai zuávok had-
testébe lépett. Felöltendi a castelfidardói és mentanai hősök 
egyenruháját az apostolok ünnepén, k iknek pártfogása alá 
különösen helyezte magát az ifjú herczeg. Don Alfonz a 
chambordi grófot és modenai herczeget követte göröghoni 
utjokban, azután nagybátyját V-ik Ferenczet modenai her-
czeget Egyptomba, Syriába és Jeruzsálembe. A fiatal her-
czeg egész lelkesedéssel beszéli, hogy évek óta ápolta a ter-
vet a zuávok közé lépni, hogy imádkozott és imádkoztatott 
e terv létesithetéseért, kiviteléért. Közölvén azt anyjával, en-
nek beleegyezését és áldását kinyervén Romába sietett, hol a 
szent atya által kimondhatlan nyájassággal fogadtatott. 

A pápai tartományokból érkező összes liirek teljes nyu-
galmat jelentenek. A népség mindenütt pompával és lelke-
sedésseljünnepelte meg a pápa koronáztatásának év fordu-
lóját. 

A canadai zuávok, k ik múltkor megerősítést nyertek, 
és kiknek számok legközelebb ismét 84 emberrel fog szapo-
rodni, hazájok elismert védszentjének, keresztelő szent Já-
nosnak ünnepét ülték meg. Velletriben és Monte Rotondóban 
állomásozó társaik engedélyt nyertek ez alkalomra Romába 
jöhetni. A szent mise a laterani főegyházban tartatott. Ez 
alkalommal a kanonokok palotájának udvarán sorrendben 
felállított vitézekre a fiait megörvendeztető pápa-király áldá-
sát adta. 

A szertartás után, számra mintegy 200, a körbe vonul-
tak, hol lakoma rendeztetett számokra. Lehetlen elmondani, 
leírni a családias ünnepély örömeit, a jó kedvet, és életet. Áldo-
más, áldomást követett, és a szent ügyért magokat feláldozó 
tűzről pattant canadaiak kimondhatlan lelkesedései fogadták 
azokat. Murray hadnagy köszöntötte fel először IX . Piust, 

azután áldomások következtek Canadára , királynéjukra, 
tisztjeikre, és a canadai papságra. 

Junius 24-én ker. sz. János ünnepén ő szentsége kísé-
retével együtt, megjelent a laterani egyházban Patrizzi bibor-
nok által tartott szent misén. Mint mindig, a pápa, kinek 
egészsége kitűnő, a nép részéről jövet és menet üdvkiáltások-
kal fogadtatott. 

QUEBEC, jun. 15-én. A városunkban tartott negyedik 
tartományi zsinat atyái f. év május 18-kán a papsághoz és 
hivekhez közös pásztori iratot intéztek, melyben több fontos 
tárgyra nézve nyilatkoznak. Igy a többi között a politikára 
és választásokra vonatkozólag: 

„Szeretett testvéreink ! Emberek, kik benneteket meg 
akarnak csalni, azt ismétlik folyton, hogy a vallásnak nincs 
köze a politikához. Nem tudván vagy nem mervén tagadni 
az utolsó Ítélet bekövetkezését, melyet Jézus Krisztus tar-
tand, annak tárgyát a magán életre akar ják szorítani. Meg-
engedik, hogy a magán életben nem lehet oktalan módon gon-
dolkozni, az életben az igazsággal,becsülettel nem törődni; elis-
merik, hogy a papságnak joga van Isten nevében követelni, 
hogy minden rosztól tartózkodjunk a privát életben. De amint 
politikáról van szó, ugyanazon emberek zsarnokságról vá-
dolnok bennünket, mivel kárhoztatjuk a zabola nélküli sza-
badosságot a gondolatban, nyilatkozatokban és tettekben. 
És valljon mily czimen tagadhatnák meg tőlünk a jogot til-
takozni a szabados beszéd, a tolvajság, a hamis eskü, az erő-
szak, a mértékletlenség vagy még a gyilkosság ellen is azon 
percztől fogva, amelyben mindezek a szabadság, egy politi-
kai párt vagy vélemény nevében követtetnek el ? Igy ipar-
kodnak elfojtani a politikában az igazság, jog, becsület, és 
vallás minden érzetét. 

Igen •— mond I X . Pius — ott, hol a vallás száműzve 
van a polgári társadalomból, és az isteni kinyilatkoztatás 
tekintélye elvettetik, az igazság és emberi jog igaz fogalma 
elhomályosodik vagy elvész, és az anyagi erő lép a jog és 
igazság helyébe. 

Megfeledkeznek arról, hogy ugyanazon Isten, ki itélni 
fog az egyedekről, a népeknek is birája. 

Azóta, hogy a vészes tanokat nálunk is kezdették hin-
teni, ezelőtt oly nyugodt és boldog hazánk is szinhelyévé lett 
a gyászos erőszaknak, rendetlenségek- és botrányoknak a vá-
lasztások alkalmával. Emberek, kiknek érdekökben fekszik 
félrevezetni a népet, mód felett hirdették a szabadságot és 
függetlenséget, hogy annál inkább sikerüljön nagyravágyá-
suk vak eszközévé tenni a népet. Először is az általunk kár-
hoztatott tant vették alapul, hogy a vallásnak semmi köze 
a politikához, azután védelmezték, hogy egy jelölt megvá-
lasztásában az akara t egyéni szeszélyein kivül más zsinór-
mérték nem követendő, azután minden igazságot félre téve 
j á r t ak el jelöltjeik ajánlásában. 

Szerencsétlen amaz ország, hol ily elvek és tanok ver-
nek gyökeret. Boldogtalan kormány, mely Isten nélkül akar 
uralkodni, szerencsétlen nép, mely politikai jogai gyakorla-
tában szem elöl téveszti a józan ész és igazság elévülhetlen 
törvényeit. 

Távol legyen tőlünk megtagadni tőletek azon igazi 
függetlenséget, melyet hazánk alkotmánya számotokra biz-
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tosit. Amit fájlalunk, és kárhoztatunk, az a jogokkali vissza-
élés, kihágások, melyek történnek, mintha a szabadság fel-
hatalmazna lábbal tapodni az isteni és emberi törvényeket. 
Emlékezzetek meg arról, hogy Isten itélni fog egykoron e 
választások, szándékaitok, szavazataitok felett. Midőn az 
alkotmány jogot ád képviselőiteket választani, ugyanazon 
időben Isten kötelességtekké teszi a közjóra élni e szabadság-
gal, és oly emberekre adni szavazatot, kik azt képesek, és 
akar ják is előmozdítani. Innét folyik önkényt a másik köte-
lezettség: megismerni azokat, kik kérik szavazataitokat. 
Vallási és polgári érdekeitek képviselését nem bizhatjátok 
oly emberekre, kik nem vallásosak, és nem megpróbált erköl-
csüek. Hogyan lehetne megbízni egy emberben, ki gúnyolja a 
vallást, lelkismeretet, vagy Istent magát; ki talán csak a 
választás ideje alatt jár templomba? vagy olyanban ki pén-
zen akar megvásárolni? Nem féltek-e attól, hogy miután 
titeket megvett, haszonnal fog eladni, de a ti nagy ká -
rotokra ? 

Oh ! testvéreim nem szégyen-e hazánkra, hogy talál-
koztak oly aljas választók, kik pénzen árulták voksaikat, 
azokra adván, k ik nagyobb összeget ajánlottak ? 

Mivel az emberi igazság sokszor tehetetlen ilyenek 
megbüntetésében, azt hiszitek-e, hogy Isten sem fog számot 
kérni ? hiszitek- e, hogy a véghetetlen igazságú biró büntet-
lenül liagyandja a megvesztegetést, rágalmat, hazugságot, 
erőszakot csak azért, mert épen politikai jogok gyakorlata 
alkalmával követtettek el ?" 

Az esküre vonatkozólag a főpapok imigy szólanak : 

„Az, ki esküszik, Istent hívja fel tanúbizonyságul állí-
tásának igaz volta mellett. Azt, ki az igazság Istene. Az 
eskü Isten véghetlen igazságossága iránti imádó hódolat. 
Azért a hamis eskü minden népeknél ugy tekintetett, mint 
Istennek legsúlyosabb megbántása, s a legszigorúbb bünte-
tésre méltó vétek. 

Nem hallgathatjuk el testvéreink, elszörnyedtünk ta-
pasztalván, bizonyos emberek a választások alatt, vagy a 
törvényszékeknél mily könnyen vették a hamis esküt. Sok-
szor egy méltatlan jelölt érdekében Isten szent nevét meg-
gyalázták. 

Hallgathatnánk e ily istentelenség és társadalmi rop-
pant rendetlenség láttára? Nem kötelességünk-e az eskü 
szentségét emléketekbe idéznünk ? 

Féljetek Istentől, ki életeteket kezeiben tartja, féljetek 
megbántani a birót, ki tanuja tetteiteknek és szavaitoknak. 
Mit használand akkor, ha törvénytelen eszközök, csalás, erő-
szak hamis eskü segélyével egy jelöltet diadalra juttatni si-
került, vagy akár az egész világot, „ha lelketeknek kárát 
valljátok." 

A canadai püspökök, ugyanazon körlevélben ismert 
pápai határozatok és canonok alapján a titkos társulatokba 
lépéstől óvják hiveiket, és kárhoztat ják az uzsorát. 

IRODALOM. 
„Der Mensch und seine Stellung unter den organischen We-
sen. Von Dr. J . B. Holzammer. Broschüren-Verein. Dritter 
Jahrgang. Nro 10. Frankfurt a. M. Verlag für Kunst und 

Wissenschaft." (G. Hammacher.) 

Általánosan el van minden jók által ismerve, hiszen az 
élet és tapasztalás egyiránt váltig bebizonyitá már, — hogy 
e fontos kérdéseknek : „honnan eredtem ? mi vagyok ? mivé 
leszek?" melyek — a tudvágyó fürkésznek szemeit minden 
más előtt magukra vonják, helyes megválaszolásától nagyon-
nagyon sok függ. Tagadhatatlan ugyanis az, miszerént az 
emberi méltóság eszméje üres névvé válik ott csakhamar, a 
hol életünk titkának, lelkünk valódi szükségeinek, megbecsül-
hetlen értékének hamis magyarázata lép szintérbe, a hol az 
eget a földdel, Istent az emberrel, Teremtöt a teremtmény-
nyel, erényt a bűnnel, boldogságot a kárhozattal összetévesz-
tik, vagy jelentőségnélküli szavakúl veszik. Már pedig amaz 
elutasithatlan, nyomós kérdések helytelen megoldásáuól ily 
összetévesztés szoros, mintegy szükséges viszony szerént 
foly. A történet, mely a tapasztalat nagy könyve, azt tanitja, 
hogy midőn az igaz fogalom az Istenről, ki által és kiértj 
vagyis Istennel való egyesülésért teremteték az ember, jax 
elmékben meghamisittatik, akkor rövid időn sziv és akaratr 
romlottság jelentkezik, melynek keserű gyümölcse azután 
vagy az ember magasabb része felé irányúi, és mint fékte-
lenség s a szellem kevélysége áll elő, vagy lefelé, s az éraé-
kek zabolátlanságát, szabadon eresztését eszközli, hol az^ 
ember nem különbözik a préda után iramló vadtól, mely ösz-
töne vak dühében nem ismer korlátot, nem ismer törvényt. 
Mindakét esetben pedig előkészíttetik az út a pantheismus-
nak materialismus- rationalismusnak és egyéb az értelmi, 
vallási, erkölcsi s társadalmi világban oly iszonyú pusztításom 
kat okozó, romboló szörnyetegeknek ! 

Azonban, ha valaki csak egykissé figyelmetesen szem-
ügyre veszi napjaink eseményeit, fájdalom ! be fogja VälläK!;. 
hogy az ember eredetének és végczéljának, mely örökké való, 
kellő, igaz átértése jelenben sokkal inkább előmozdítandó, 
szükségesebb, mint valaha. Mert ki kell mondanunk egész 
nyíltsággal mindazok ellen, kik akár természetük, — de leg-
többnyire makacsságuknál fogva a tények és érdek világa 
elől elzárják és megközelithetlenekké teszik magokat, hogy 
igen-igen sokan vannak mainapság, kik mig egy részről az 
emberi magas méltóság nevét lépten-nyomon ezerféle jelsza-
vak kiforgatott értelmével czégül használják, másfelül felfu-
valkodottságtól elvakítva az igazság világosságát elvesztik, 
és épen természetünk értéke, örök rendeltetésünk ellen elke-
seredetten harczolnak. Azt hangoztatják mindenfelé : „hogy 
nincs Teremtő, nincs teremtés, vagy a Teremtő és teremt-
mény egy ; hogy az ember olyan, mint más szerves lény, és 
az oktalan állattól csupán és egyedül annyira különbözik, a 
mennyiben nemesebb, finomabb állat egyéb oktalan, kiskorú 
testvéreinél !" 

Nem nehéz belátni, hogy az ilyetén kárliozatos véle-
mények, tévelyek az emberre nézve oly igen szükséges önis-
merést nehezítik, mondhatnád, lehetlenitik, őt vagy nagyon 
magasra, vagy nagyon mélyre helyezvén Mindenhol, legyen 
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bár okuk — akár a hiányos megismerés és tudatlanság, akár a 
még kevésbbé menthető elvetemültség, a hol érvényre jutot-
tak, nagyon alkalmasak arra, hogy fölidézzék az önistenitést 
mindazon undokságok meg nem határozható seregével, me-
lyeket a téveszmék magok után húznak. Elég alkalmasak 
arra, hogy a lelkekben az elkeseredettség és ellenszegülés 
érzete keltessék föl a világegyetem- és ez embertől elkülön-
zött teremtő Isten eszméje iránt, s a törekvés ápoltassák, — 
visszaélés gyanánt elutasítani minden vallást, az emberi ter-
mészet méltóságát oly mélyen lealázó hamis pogányságon 
kivül ! r 

Es ez a tulajdonképi alapja annak, miért érdemel lehető 
nagy tekintetet minden ú j munka e téren, mely a rettenetes, 
ordító oroszlánkint körüljáró kór ellen gyógyszert nyújtani, 
bárhol is, fölmerül. — Ily indokok és czélok azok, t. i. időnk 
szörnyetegei ellen a seregek Urának nevében, a szent ke-
reszt s a hit paizsával fölvértezve sikra szállani, — melyek-
től indíttatva ^Der Mensch und seine Stellung unter den 
organischen Wesen" munkájának megírásához Dr. Holzam-
mer ugyan időszerüleg fogott. Miért is e füzet, mely a frank-
furt i röpirat-egylet (Broschüren-Verein) korszerű munkála-
tainak a harmadik évfolyamban szám szerént 10-dikét teszi, 
és oly kiható kérdés körül mozog, csak örvendetes, csak 
kedves tünemény lehet. De nemcsak időszerűsége és komoly 
tartalma miatt bir minden ilyen mű különös fontossággal, 
hanem Holzammer jelen munkálata fontos és bővebb figyel-
met igényel még azért is, minthogy a népnek kezébe is van 
szánva, ne hogy ez a fülében annyit zajongó, tomboló isten-
iden tévelyek által balra vezettessek. 

N em lévén egyébiránt más szándokunk, a bevezető so-
rokkal, mint jelezni azt, hogy viharos időkben a gonosz, mely 

Koiaiq kokban egyenkint sanyargatá az emberiséget, 
csoportosan tör ránk, és pedig azért, mivel sokan az Isten, 
eredetünk forrása, nemkülönben halál előtti és utáni rendel-
tetés körüli tévnézeteiket k Iváltképen rosz-irányu iratok 
által, — a családot, egyházat és közerkölcsiséget veszélyesen 
íonyégetve, — terjesztik ; másrészt pedig oda mutatni, hogy 
csak jószellemü nem csak tudományos, de köznapi életre is 
való, vagyis a népnek, mint afféle mindenkor használható 
védfegyvér, kezébe szánt füzetek által lehet az erkölcsöket 
megmérgező hatást ellensúlyozni, — ezek után már áttérünk 
az előttünk fekvő műnek ismertetésére. — Teszszük ezt ugy, 
hogy a t. szerző eszmemenetét föltüntetni, az egésznek rövid 
tartalmát adni iparkodunk. 

A jelen iratnak, melyet az embernek a szerves lények 
közötti helyét kimutató értekezésnek lehetne mondani, tár-
gyát a t. szerző, hogy annál könnyebb legyen annak áttekin-
tése, hat részre, mintegy főpontra osztja. És ugyan először 
a szerves lények eredetét, mely jóformán bevezetés az egész 
értekezéshez, rajzolja, másodszor ugyancsak megadja a ma-
gáét a ,véletlen' vagy ,vakeset'-nek, melyet az emberi hitet-
lenség azért talált föl, hogy az isteni mindenhatóságnak ha-
tárt szabhasson (? !) harmadszor szól a magnélküli nemzési 
hypothesisről ( = generatio aequivoca), negyedszer a fokoza-

tos fejlődés alaphiányos theoriájáról, ötödször a Darwin-hy-
pothesist taglalgatja, végezetre pedig értekezik az emberi 
szellemről, érintvén egyszersmind a materialisták főtételeit. 

(Folyt.) 

VEGYESEK. 
— Hire jár, hogy a budavári plebaniatemplomot két to-

ronynyal fogják ékesíteni ; ezen esetre a heczeg-primás meg-
igérni méltóztatott, miszerént egy ötven mázsás harangot fog 
ajándékozni. 

— B a r t a k o v i c s Béla érsek ő excája a Hypolit-
féle codex egri részének lemásolására 400 forintot kegyeske-
dett adományozni. 

— Z a l k a János püspök ő méltósága a győrmegyei 
tanítók nyugdijalapjához 5000 frttal méltóztatott járulni. 

— L u k á c s i Kristóf szamosujváriplebanus előfizetést 
hirdet ily czimü munkára: „A magyarok őselei, hajdankori 
nevei és lakhelyei" eredeti örmény kútfők után. A kéziratról 
a m. t. akadémia igen elismerőleg nyilatkozott. A mintegy 
40 ivnyi munkának ára 3 fr . 50 kr. Az előfizetés ideje Octo-
ber végéig tart. 

— Megjelent : „A tudomány öszhangzásban a kinyi-
latkoztatással." Irta W i s e m a n Miklós bibornok. Fordította 
a pesti növendékpapság m. egyházirodalmi iskolája. — A mü 
belbecséről a halhatlan szerzőnek neve, a fordítás hűségéről, 
tisztaságáról a jeles iskola eddigi működése eléggé kezeske-
dik. Ajánljuk a zsenge erők e kitűnő termékét. 

— Az embertelenség és vadság, mely a volt szerb fejede-
lem meggyilkolásában gyilkosai részéről mutatkozott, ugy 
látszik, oly elkeseredést szült, hogy még a halálra ítéltek 
iránt mutatkozni szokott kíméletet is háttérbe szoritá a ki-
végeztetéseknél. Marzailowits kapitány agyonlövetésekor 
a következő napiparancs adatott ki a hadügyministertől : 
„Mihály herczeg nemes tettek véghezvitelére alakította a 
hadsereget; azt gondolta, hogy a szerb hadseregben nem 
találkozhatik soha áruló. Fájdalom, találkozott mégis egy, 
tudniillik Marzailowits kapitány, ki meggyalázta zászlóját, 
árulást követett el a nép ellen és gyilkosokkal szövetkezett. 
Ma agyonlövetett a méltatlan kapitány. Hősök ! mint áruló 
szálljon a pokolba !" 

— Würtembergből i r ják : Országunk nem sokára meg-
szabadul egy felekezettől, mely számra nézve ugyan csekély, 
de türelmetlensége és fölfuvalkodottsága miatt kiállhatatlan. 
A jeruzsalem- testvérek, mintegy száz család, jövő augustus-
ban a pogányok országából kivándorolnak a földi Jeruzsá-
lemben. Élükön mint világi főnök egy kereskedő, mint egy-
házi pedig egy püspök (!) áll. — Szerencsés utat. 

— Francziaországban divatba jöt a magasb körüeknél 
estélyt rendezni, melyre valamelyik hiresebb egyházi szó-
nok is meghivatik, ki a fényes gyülekezet előtt valamely 
vallási tárgyról értekezletet tart. Nem rég a hires Bauer 
atyja jelent meg ily körben Meyendorff báróné házánál. — 
A hitbuzgalom is leleményes. 

Szerkesztői tudósitás. 

A liajdu-doroghi "gyűlésre vonatkozó tudósításnak elején foglalt 
okoskodás érthetetlen. — Samuel leveiböl többet kérünk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor és társainál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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lyok. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. • 

Politika és vallás. 
— Bölcsészeti fejtegetés. — 

"(Vége. ) 

Minden kormányzásnak két sarkpontja van : a 
törvény áthágóit büntetni, a törvény megtartóit ju-
talmazni. Minden utópia ' ) , a politikának minden 
szemlélődő (speculativ) rendszere megegyez abban, 
hogy minden törvénynek e két rúgó adja az életerőt. 
Az első, t. i. a büntetés, csak tökéletlenül van meg 
a valódi társadalomban, mint számtalan példák bi-
zonyítják ; az utóbbi pedig, t. i. a jutalmazás, egé-
szen hiányzik. Jutalmazás alatt értjük itt azt, mely-
ben nemcsak azok részesülnek, kik valami kitűnő 
szolgálatot tettek, hanem melyhez minden egyes 
polgár, ki a hazai törvényeknek engedelmeskedik, 
egyenlően igényt tar that ; valamint büntetés alatt is 
azt értjük, mely minden törvényáthágót sujt s nem-
csak egyiket-másikat. 

Továbbá a polgári kormányzás eredeti szerke-
zetében, általános vélelem szerént, a kormányzók és 
kormányzottak közti viszonyos föltételek: a véde-
lem és az engedelmesség. Ha valamely polgár en-
gedelmeskedik a törvénynek, a társadalom, viszo-
nosság fejében, tartozik őt védelmezni, ótalmazni ; 
de ha nem engedelmeskedik, akkor a társadalom 
nem követheti azon eljárást, hogy az engedetlenség-
ért mással ne büntesse, mint a védelem megtagadá-
sával. Itt csak két mód lehetséges : vagy száműzni 
a vétkest, vagy azok szabad bánásmódjának en-
gedni át, kiket megsértett. Az első csak gyöngiti a 
társadalom életerejét ; a második oly zavarokat idéz 

' ) „Utópia," vagy inkább az utópiának leírása, politi-
kai regény Morus Tamástól, melyben szerző a tökéletes kor-
mányzás mintáját törekszik festeni. 

elő, mely minden jó rendet fölforgathat. Az első nem 
is büntetés, a második nem tartja meg az arányt, 
melyet az igazság és méltányosság a bűn és bünte-
tés közt megtartatni követel. 

Igen, az egyszerű száműzés nem, vagy csak 
esetlegesen büntetés; mert magában véve a dolgot s 
eltekintve minden esetleges körülménytől, melyek 
azzal együtt járhatnak, vagy nem járhatnak: mi-
csoda büntetés van abban, ha valaki egy társada-
lomból kizáratik, a másik társadalomba meg (mely 
tán előnyösb az elsőnél) befogadtatik ? Csak akkor 
büntetés tulajdonképen, ha az állam a száműzöttnek 
megtiltja a más társadalomba lépést. Hobbes és Pu-
fendorf azt vitatták, hogy a száműzött tag megszű-
nik a száműző társadalom tagja lenni azon elvnél 
Cogva, mely abból következik, hogy a társadalom 
lemondott a függés jogáról, melyet attól követelhe-
tett. De Cicero és Clarendon, angol államtitkár, ko-
rának egyik legnagyobb s legbecsületesb lángelméjv 
irója, ellenkező véleményben vannak s a nemzete 
régi szokásaira hivatkoznak. E szokás igazolása 
elég megjegyezni, hogy még eddig senkinek seu.. 
jutott eszébe tagadni, hogy a fejedelemnek jogában 
áll a száműzetést sulyosbitani, hosszabra vagy rövi-
debbre szabván annak idejét s követelvén az illető-
től, hogy fegyvert ne viseljen, ebbe vagy abba az 
országba ne menjen, stb. ; ha nem engedelmeskedik 
s visszakerül a fejedelem hatalma alá (sőt még akkor 
is, ha visszahivatik, de nem jő vissza) nem lesz-e 
joga vele úgy bánni, mint engedetlen lázongóval ? 
Oly körülmények, melyek a tekintély és kötelmek 
elágazásából folynak! És e szokás valóban igazsá-
gos, mert az állam és polgár közti kölcsönös viszony 
kötelékét ily esetben a polgár szakítja ketté, de 
azért az őránézve mégis kötelező marad s az állam 
arról tényleg nem mond le, midőn őt száműzi. Föl-
téve mindig, hogy aki száműzetik, az vétkes, mint 
ilyen méltó rá, hogy a védelem és engedelmesség 
viszonos föltételeinek minden előnyétől megfosztas-
sák ; az állam ellenben, (mely kötelességét hiven tel-
jesité) nem érdemli meg, hogy jogából valamit ve-
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szitsen Es igy a száműzött tag nem szűnik a 
száműző állam tagja lenni. 

De nézzük a büntetés másik nemét, mely abból 
áll, hogy az állam megvonja a vétkes polgártól a 
nyilvános pártfogolást s a megbántott polgárok sza-
bad bánásmódjának engedi át. Valljon ez czélrave-
zetőbb ? Nem ! Ugyanis e büntetés-nem két szempont-
ból tekinthető. Egyik szempont: hogy az államnak 
is része van benne, mert ő mond föl a védelemmel ; 
másik szempont : hogy a megbántott polgár szaba-
don állhat bosszút a bántalmazón. Valljon ki állhat 
jót érte, hogy ez utóbbi esetben nem fog túllépetni 
a bántalommal arányos határvonal? Az első esetben 
pedig a büntetés nem lesz-e nagyon is egyoldalú ? 
Igenis, az lesz. Egyoldalú ugyan az engedelmesség 
is, mint az annak megfelelő egyenlő, közös ótalom, 
de nem igy van a dolog a törvények megsértéseinek 
esetében, melyek különböző neműek és foknak: kö-
vetkezéskép az egyoldalú büntetés nem lehet ará-
nyos a sokoldalú vétséggel, mely néha igen súlyos, 
néha igen csekély. 

Innét magyarázható már most, miért hozattak 
be a különféle büntetések, minők pl. a pénzbirság, 
fogság, testi büntetés, vagyon- és életvesztés, stb. E 
büntetések a törvények támaszai, „egyedüli" túrna-, 
szai ; s csakis ennek köszönhetik, hogy akadnak tisz-
telőik és megtartóik. Bizonyítja ezt a törvények 
ügyetlensége azok jutalmazásában, kik „jó" pol-
gárok. 

A jutalmazásnak két fő akadály áll útjában, 
az : hogy a társadalom nem ismerheti ki a jutalma-
zásra méltó valamenyi egyént ; és az : hogy ha kiis-
merhetné is, nem képes mind megjutalmazni. 

A társadalom nem tartozik a büntetések kisza-
básában fürkészni az indokokat, melyek a bűnöst 
vezették ; ő csak arról szerez tudomást, ha valljon a 
vétség akarattal követtetett-e el.? Azt senkiről sem 
kell föltenni, hogy a fő törvény-áthágásokat nem 
tudja, sem azt, hogy oly gonosz, miszerént azokat 
(a törvényeket) vakmerően kész áthágni. Az ily 
„nem-tudás" csak ostoba hanyagságból, vagy állati 
szenvedélyből származhatik, mely a lelket elvakitja: 
mindkettő büntetésre méltó vétség. Azonban nem 
áll ez arra nézve, ki a törvény megszegésétől őrizke-
dik. Hogy méltán meg lehessen itélni: mily jutal-
mat érdemel, — ismerni kell az indokokat, mert eb-
ben áll a differentia. A rosz cselekedet fogalma ben 
van a vétségben, mig az érdem fogalma ritkán já r 
együtt amaz „őrizkedés" simplex fogalmával. Tehát, 
hogy igazságosan osztathassák ki a jutalom, szükség 

az indokokat ismerni : csakhogy ily ismeretre me-
lyik emberi Ítélőszék jutott, vagy fog valaha jutni ? ? 
Erre csak a Mintentudó képes. 

r 
Es ámbár a jutalmazások nem történhetnek oly 

bizonyosságával az igazságnak, mint a büntetések, 
mégis ké"dezhetni: honnét van az, hogy a társada-
lom nem jutalmazza mindazokat, kik a törvényt 
tisztelik, valamint a törvénysértőket kivétel nélkül 
bünteti ? Felelet : onnét, mert a társadalom erre nem 
képes ; s csak ugy tehetné ezt, ha a terheket levenné 
a nép vállairól s azokból jutalmazná, miket azelőtt 
adósság gyanánt tartozott a nép fizetni. 

Ezen okadatolást minden idők és nemzetek szo-
kása megerősiti, mert a törvények mindenha beszél-
nek büntetésekről, de jutalmakról nem. 

Méltán csodálkozni lehet azért a fölött: hogyan 
tévedhettek a bölcsek, publicisták az ily lényeges 
pontban az ily általánosan gyakorolt tényben, majd-
nem mindnyájan az általános büntetést és jutalma-
zást sürgetvén Platóval ? Ez kétségkívül azért tör-
tént, mert szándékuk volt : tökéletes mintaképét adni 
a polgári kormányzatnak s helyrepótolni a hiányo-
kat, melyeket a reális társadalmakban észleltek. 
Azon egyszerű terv, hogy az emberek pusztán csak 
személyi és vagyoni biztosságban legyenek — ám-
bár a társadalmak valódi czélja ez — nem tetszett 
nekik, már csak azért sem, mert — egyszerű. Ez 
előttük hiányosnak látszott, anélkül, hogy vizsgálták 
volna, miszerént a dolgok természete nem engedi 
meg a társadalomnak ennél messzebbre nézni. U g y 
vélekedtek tehát, hogy szélesbitvén a kormányzás 
alapját, egy nagyobbszerű épületet emelnének; re-
gényes terveket alkottak, hogy miként lehetne a 
polgári társadalom lényegéből mindazon előnyöket 
kivonni, melyeket csak a véletlen hozhat létre. Ahe-
lyett, hogy valódi rajzát adták volna a kormány-
zásnak, mindent összepingáltak, összezavarván a kü-
lönböző részeket, melyek az államot teszik ; papi-
rend, hatóság, politika, katonaság, tudomány, üzér-
kedés , polgári közlekedés, stb., mind egy szörnyű 
csoportba halmaztatott, hol a különböző jellegek el-
tűntek. Aki figyelemmel olvassa mindezen terveket 
könnyen beláthatja, hogy e hibák onnét származtak, 
mert a szerzők sohasem birtak a polgári társadalom 
egyszerű, eredeti tervezetének igaz fogalmával, vagy 
ha birtak is, nem vették figyelembe. Szem elől té-
vesztve a társadalom czélját, még több és nagyobb 
hibákba estek annak megalapítását és fentartását 
illetőleg, mely hibák különösen azon hiedelemben 
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culmináltak, hogy a törvények megtartatása czéljá-
ból a jutalmazást kell életbeléptetni. 

A kötelességek természete, melyek betöltése 
szükséges a polgári társadalom összhangzatának fen-
tar tására; a heves és gyakori kisértetek, a titkos 
eszközök és módok, melyek által azok megsértetnek ; 
a gyenge akadály, melyet a törvények által rendelt 
büntetések kiszabása görditett e kötelmek lábbal-
tiprása elé; a lelkesedés hiánya, mely abból szár-
mazott, hogy a társadalom az igazságos jutalmazásra 
képtelen ; mindezen a társadalom természetével járó 
hibák és tökéletlenségek oda mutattak tehát, hogy itt 
még egy oly kényszerítő hatalom közbejárulása szük-
séges, mely elég erővel birjon az emberi szellemre 
befolyást gyakorolni , hogy a társadalom föl ne 
oszoljék. Miután pedig a rosz tél elme, a jó reménye 
— e két főrugó az emberi önelhatározásban — nem 
elégséges arra, hogy a törvények iránt tiszteletet 
gerjeszszen ; miután a társadalom az elsőt csak tö-
kéletlenül alkalmazhatja, az utóbbinak meg hasznát 
sem veheti; miután végre egyedül a vallás képes e 
két rugót összekötni s működésbe liozni a legna-
gyobb hatálylyal (mert egyedül ő tudja becsülni az 
engedelmesség érdemét s fürkészi a cselekedetek indo-
kait), hát mindebből világosan következik, hogy a 
vallás tekintélye föltétlenül szükséges a kötelmek 
betöltésének biztosítására, és a polgári, politikai kor-
mányzat föntartására. 

Nem rosz politikus-e tehát az, ki vallás nélküli 
társadalomra áhitozik? Nem nevetni való abraka-
dobra-e minden szájhősködése ? — ítélje meg az 
olvasó ! Répásy János. 

Papi élet szabályok.*) 

Jelen életrend czélját fölösleges fejtegetnem. Az ur 
papja, fölkentje vagyok. Eletem övé és hivatásomé ; ugy kell 
tehát ezt berendeznem, hogy ezen tudatnak megfelelő legyen 
és az minden körülmények között kifejezze. Életszentségre 
3 ez által sikeres munkálkodásra kell törekednem. Mindkettő 
csak meghatározott életrend létesítése mellett lehetséges. Mert 
kétoldalú a papi működés : tudományosság az egyik, életszent-
ség a másik. Egyik nélkül tévesztett az irány, midkettő nél-
kül soha sem érhető el a czél. — E meggyőződés s a bölcsek 
tanácsa készíttette velem jelen életrendemet. 

1. Hit. A hit kell, hogy világító szövétnek legyen min-
den ember, annál inkább a pap életében. Ez képes csupán és 
egyedül őt ugy átvezetni az életen, hogy mindinkább nagyobb 
tökélyre tevén szert, czélt érhessen. Ezen forrásból akarok 
én is erőt meríteni mindenkor, hivatásomszülte kötelmeim 

*) l i t levén az idő, melyben u j munkások küldetnek az Ur szöl-
löj ébe, alkalmasnak véltük a jelen életszabályok közlését Szerk. 

teljesítésére, ebből vigaszt a bajokban s lelkesedést a csügge-
dés idején. S ha a világ, a kor hamis szelleme,az úgynevezett de 
nem valódi haladás, továbbá a bizonyos művelődési viszke-
tog, vagy egyéb más álkisértetek velem csatázni akarnának, 
s hogy a gonosz szellem netaláni hatalmát és uralmát előre 
is hatályon kívülivé tegyem : oda fogok törekedni, hogy a 
hit bennem mindig élő és oly szilárd legyen, hogy e világ-
mindenség bomlása se ingathassa meg bár percznyire is. Nyu-
godtan fogok az élet zajló tengerén áthaladni, mert sajkám 
árboczán a hit zászlaja fog lengeni. 

Ha fanyar, zord jövő vár reám, ha talán oly áldozatok 
kívántatnának majd tőlem, melyek végrehajtásán kétségbe 
esnék lelkem, a hit erejére fogok gondolni, mely oly élénk 
volt a vértanukban és szentekben. 

Élő, élénk s működésében kiható hitre akarok töre-
kedni. S amily élő hitet óhajtok én szivembe, olyant óhajtok 
csepegtetni majdan hiveim lelkébe is. In hac fide vivere et 
mori exopto. 

2. Remény. Földi vándorlásunk másik támbotja a re-
mény. A pap reményének oly bensőnek kell lenni, hogy ké-
pes legyen egész odaadással e reménynek élni. A ker. remény 
édesítse létemet, indítsa lépteimet ; lebegjen mindig szemem 
előtt ajjobb hazának reménye. A ker. remény oly kifejezését 
akarom életem által tanúsítani, mely meggyőzzön mindenkit 
arról, hogy ez élet nem végczélunk. 

3. Szeretet. A hit és remény nem lehet lelkemben 
élénk soha s nem is fog biztosan vezethetni az életen át, ha 
a teremtő, megváltó s megszentelő Istenség szeretete nem 
fűzi egybe. A szeretet Istenének papja vagyok, a szeretet ál-
dozatának megújítása sz. kötelességem, az isteni szeretet 
müvének tovább folytatása az egyházban leend hivatásom s 
ily czimeknek megfelelő szeretet kell, hogy dobogtassa szi-
vemet. Az isteni szeretet erényét naponkint fölujitva s önma-
gamban tökéletesítve azt akarom egykor elérni, hogy méltó 
legyek azon sokszoros szeretetre, melylyel jó Istenem egész 
éltemen át mindeddig megajándékozott. Iu hac fide, isthac in 
spe et amore firma me ! 

4. Az ur Istent hálatelt szívvel fogom szeretni. Létem 
adójának, éltem föntartójának, állásom urának, a legfőbb és 
legtökéletesb lénynek örök szeretetet szavazok, éltem, tetteim 
és szavaim által. Eddigi életem s annak minősége hálás sze-
retetre köteleznek, melyet éltem véglehelletéig nyilvánitni 
akarok és Ígérek. Ez lesz azon becses szalag, melylyel maga-
mat az örökélethez fűzni akarom. Nos ergo diligamus Deum. 
I. Joan. 4. 

5. Isteni mesterem követése fő szabály leend papi éle-
tem hosszú vagy rövid tartama alatt. Példája, sz. élete és 
működése a világ megváltását munkálták ; én, ki nagy mun-
kájának kicsiben folytatására hivattam a szentélybe, őt nem 
követve elkárhozom. Az ö sz. szentélyét keilend legtöbb mű-
ködésemben helyettesíteni. S mily megvetendő volnék én, ha 

öt — úgyis méltatlanul — helyettesitve, nem akarnék ameny-
nyire lehet, utánzója lenni. Sulyo3 kötelezettség ; de enyhe 
steni segély hozzájárultával nem leend lehetetlen. — Chri-
stum im itamini. 

6. Nem atyja annak Isten, kinek Mária nem anyja. A 
papi élet öröme Mária. Kétségbe esném talán papi jövőmről, 
ha a szűz Anyábani hitem és reményem nem öntene belém 
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lelkesültséget ; mert bármily élénk jóakaratom s bármily ele-
ven is lelkesültségem : azt mondanám, hogy a pokol kapuit 
már tárva látom életutam végén ; azt mondanám, hogy rop-
pant egyéni gyarlóságom papi állásom még roppantabb köve-
telései között függne : nem fogom birni föntarthatni létemet 
az üdvre, ha nem tudnám, hogy Máriánk van az égben ! 
Azért ismét egy másik fő életazabályul álljon nekem : „Ha 
fölzudulnak ellened a kisértetek zivatarai, ha a bajlódások 
szirtjeibe ütközöl : nézd üdvöd csillagát, szólitsd segitségre 
Máriát. . • Ne távozzék ajkadtól, ne távozzék szivedből ; s 
hogy megnyerhessed szószóllásának segedelmét, el ne hagyd 
életmódjának követését. H a őt követed el nem tévedsz, ha őt 
kéred kétségbe nem esel, ha reá gondolsz nem hibázasz ; ha 
ö ápol el nem esel ; ha ő védelmez nem félhetsz ; ha ő vezet 
el nem csüggedsz ; az ő kegyelésével bizton czélt érendesz " 
Sz. Bernárd. 

Az Atya Isten leányát, a Fiu anyját, a Szentlélek jegye-
sét, a papság dicső királynéját, az emberiségnek mindenét 
annyi czim alatt köteleztetünk tisztelni, ahány czim alatt is-
meretes nyomorunk és gyarlóságunk A emberiségnek, a 
papságnak fele elkárhoznék Mária nélkül. Az ő tisztelete és 
szeretete leend éltem egyik főfeladata. 

S ha papja vagyok Jézusomnak, papja akarok lenni 
Máriának is, azon óriási templomban, melyet a világ milliói-
nak tisztelete és szeretete emelt az emberiség szerető anyjá-
nak. Örökké élénk vigasztalása leend lelkemnek, hogy a szi-
gorú, az igazságos Isten és biró mellett van az égben érzé-
keny lelkű anya is. S ha sujt az atya boszuló jobbja, köz-
beveti magát az anya részvétteljes keble s ezen át nem sújt-
hat bármi engeaztelhetlen atyai igazságosság ! 

A sz. Szűz iránti szeretet félénk őrzése, akarom, hogy 
legyen rövid éltem egyik legkedvesebb kötelessége. Ad Ma 
riam ad fidelem — accedamus ! 

7. Az őrangyal, védszentek s többi szentek;[fiui tiszte-
lete a papi hit legélénkebb kifolyása. Szilárd hitem, miszerint 
abban, hogy 23 év veszélyein át a szentélyhez juthattam — 
őrangyalomnak igen nagy része van ; s ha valakinek az égi 
lakók közöl, nem-e az őrangyalnak fekszik szent érdekében, 
kegyenczét — a papot — tovább vinni az üdv [utján s beve-
zetni az égi honba. Vagy nem szent büszkesége-e a pap őr-
angyalának, ha oly lélek van gondoskodására bizva, ki a 
földön nálánál nagyobb hatalommal bir, mert Krisztus sze-
mélyét képviseli? S ezen tudatnak bizonynyal megfelelő azon 
gondosság, melylyel a papi élet fölött őrködik, s ezért az ég-
ben esedezik. Ezen kedves gondoskodásául hálás tisztelet 
felel meg részünkről. Névszentem s különösebb pártfogóim 
melegebb tiszteletem tárgyai leendnek. Omnes sancti inter-
cédant pronobis ! 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
MISKOLCZ, jul 13-án. Várva vártam e becses lapok 

hasábjain a sorokat, melyek ft. P e r g e r János kassai püs" 
pök ő mlga fölszenteltetése és székfoglalása ünnepélyéről 
szólanak ; de hasztalan. Ne-hogy tehát e nagyszerű s megható 
esemény jelezetlenül maradjon a „Religio" t. olvasói előtt, 

elhatárzám magamban, hogy azt bár utólagosan, mégis a 
mennyire lehetséges, mint az ünnepélynek szemtanuja, távol 
minden pártszinezettől, tárgyilagosan leirjam. 

Mult hó 27-én az agg egri érsek B a r t a k o v i c s Béla 
és számos egri megyei pap kíséretében indult meg ő mlga az 
elárvult kassai megyébe, a gondviselésről kitűzött helyére 
„legeltetni az ur nyáját ." Szikszó volt az első vaspályai állo-
más, de egyszersmind első a kassai megyében is, mely hódoló 
tisztelettel fogadhatta főpásztorát. Az egyház- és Abaujme-
gye részéről ngos D a n i 1 o v i c s Mihály kanonok rövid, do 
megható beszéddel üdvözlé a püspököt és a felszentelésére me-
nő egri érseket, melyre ö mlga ismert ékesszólásával méltóz-
tatott válaszolni, kijelentvén beszédjében, hogy szeretet- s 
bizalommal megy u j megyéjébe, reményli, miszerint hason 
bizalom- s szeretetre talál mind a clerus, mind pedig a hivek 
részéről, s hogy fel fog használni minden alkalmat a kath. 
egyház, a szeretett haza és u j megyéje javára ; stb. Hidas-
némethiben hasonló fogadtatás várta ő méltóságát a környék-
beli papság részéről, melynek érzelmeit ft. G a b á n y i Tamás 
cz. kanonok, esperes és szepsi plébános tolmácsolta. Minél 
jobban közeledtünk Kassához, annál több jeleivel találkoz-
tunk az ünnepélyt rendező nemes város részéről Az akasz-
tóhegynél taraczk durrogások jelzek, hogy a vonat, mely a 
kassai megyének u j föpásztort hoz, közel van. Végre bero-
bogván a számos, s előkelő közönségtől ellepett indóházba, 
itt ujabb s még lelkesebb fogadtatásnak valánk szemlélői. 
Először J e r g e n c z Ferencz kanonok az egyházmegye, majd 
R i m a n ó c z y Ferencz polgármester Kassa városa nevében 
üdvözlé a szerenesésen megérkezett főpapot és érsek ő exciá-
ját . Mondanom fölösleges, hogy beszédjeiket, ugy szinte a 
püspök válaszát sokszor éljenvihar kisérte. — Kimenvén az 
indóház csarnokából, nagyszerű látványtól lepettünk meg, 
midőn megláttuk a délczeg lovakon várakozó és disz magyar 
ruhába öltözött bandériumot, mely ő mlga és a vele ment 
vendégek diszkiséretét képezte. A remek s hazánkban párat-
lan góth mivü dóm előtt, hol a czéhek zászlóikkal és a nagy-
számú tanulósereg sorfalat képezett,leszállván ő mlga, Á r o s s y 
József káptalani helynök és nagyprépost által rövid beszéd-
és a szokásos szertartásokkal fogadtatott. A főoltár előtt pe-
dig környezőivel együtt térdre borulva, az oltáriszentséggel 
adatott áldás után elhagyta a templomot, melynek ivei a kö-
vetkező nap oly magasztos szertartásnak voltak szemlélői. 
Rövid ebéd után megkezdődtek a küldöttségek fogadtatásai. 
A kassai papság volt az első, mely ő mlgának mint főpász-
torának tiszteleghetett, következtek utána az egri megyei 
papságnak számosan megjelent tagjai, kiket D a n i e 1 i k Já-
nos cz. püspök ő mlga ékes szónoklattal mutatott be. Az egy-
házi küldöttségeket a világiak válták fel és pedig először 
Abauj, Sáros, Zemplén mint a kassai egyházmegyét alkotó 
részeknek, aztán Szabolcs és Heves megyék diszküldöttségei. 
A megyék után a városok tisztelegtek, névszerint Kassa, 
Eperjes, Szeben, S. A. Ujhely és Nyiregyháza. Ez utóbbi ő 
mlgának emlékül egy diszkehelylyel kedveskedett, mint a 
melynek több éven keresztül buzgó s tevékeny lelkésze, a 
szabolcsi papság pedig, melynek erélyes főesperese volt, egy 
diszkereszttel. A városok után következtek a prot. egyházak 
és a zsidó község, nem különben a különbféle testületek kép-
viselői, u. m. a kassai kereskedelmi és ipar-kamara, a katona-



ság, a tanári testületek, a honvédegylet stb. stb. küldöttségei. 
Mindegyikök beszédjére az uj püspök remek, kedélyes s meg-
indult szivböl jött szavakkal válaszolt. — Este a polgárság 
a hazánkban párját ritkitó föutczát fényesen kivilágitá, ez 
által is ki akarván mutatni, mily szeretet- s örömmel fogadja 
kebelébe föpásztorát és polgártársát. A főutcza zsúfoltan 
tömve volt a városi és az egyházmegye minden vidékéről 
összesereglett népségtől, melynek arczárói lehetett olvasni a 
belső öröm és áthatottság jeleit. Fényárban úsztak és legin-
kább kitűntek a papnövelde, melyen ő mlga jól talált arcz-
képe diszlett ; a premontreiek laka, melyen igen szép trans-
parent és üdvözlő dystichonok pompáztak ; az apáczák zár 
dája, a város- és megyeháza. Nemzeti zászlók pedig az utczá-
kon mindenütt vigan lobogtak. — 8—9 óra között megindult 
a nagyszerű fáklyasmenet a katonai zene és városi dalárda 
kiséretében. A püspöki lak előtt megállapodván a roppant 
néptömeg, itt először a dalárda éneklé el, ugy látszik, ez al-
kalomra készített üdvözlő dallamát, melynek befejeztével 
A n t a l f y FI. tanácsnok Kassa városa nevében lelkes sza-
vakban vázolá a polgárság érzelmeit. És most elmondhatjuk 
Virgillel, hogy „conticuere omnes intentique ora tenebant" 
midőn az üdvözlő beszéd után ő mlga az erkélyről köszöne-
tet mondott a nemes városnak irányában kitüntetett tisztelete-
s ragaszkodásaért. A csengő hangon mondott és a téres főut-
czán mindenütt viszhangzott választ, képzelhetni mily kitörő 
lelkesedés- s örömittasággal fogadta a közönség. Tekintve 
az u j föpásztort, annak széles tudományát, nagy tevékeny-
ségét, az egyházi s hazai ügyekben nagy jártasságát és ügy-
szeretetét, bátrán fölkiálthatunk : Boldog város ! mely kebe-
lébe ily egyént szerencsés mint föpásztort fogadhatni; de 
viszont elmondhatjuk, hogy szerencsés azon főpásztor, ki 
ily müveit, vallásos, hazafias városnak polgára és főpapja le-
het mint Kassa ! — Tiz óra körül a püspök ö mlga kikocsi-
zott a kivilágított főutczára, s mindenütt a merre elhaladt 
nagyszerű ovátióknak és őszinte keblekből szakadt éljenzé-
seknek volt tanuja és hallója. Junius 28-a volt a nap, melyen 
ő mlga arájának a kassai püspöki megyének jegyzé el magát. 
Már reggeli 7. órakor tömve volt a téres székesegyház és 
környéke, hogy meglássa azt „ki az ur nevébon jő." 8. óra-
kor kezdődött a fölszentelési szertartás, melyet az egri főme-
gye ősz főpásztora két segédkező, G a g a n e c z József eper-
jesi g. kath. és M á r i á s s y Gábor palaeopolisi fölszentelt 
püspökkel végzett. Nem akarjuk e megható szertartást rész-
letezni, miután már eddig is eléggé próbakőre tettük a t. 
olvasó közönség türelmét; de el nem hallgathatjuk azon 
mély benyomást tevő jelenetet, midőn a már fölszentelt püspök 
a két segédkező püspöktől kisérve, először osztá atyai áldá-
sát az isteni gondviseléstől reá bizott nyájra. Ki kell emel-
nünk e helyen a kassai növendékpapságot, mely az „Ecce 
Sacerdos magnust" négy hangon igen kerekdeden éneklé^ 
valamint a templomi kart , mely gyönyörű misét zengett ez 
ünnepélyes alkalommal. A fölszentelést követte a szokásos 
hódolat a megyei papság részéről, melyet a káptalani helynök 
ö nga remek latin beszédben mutatott be ö mlgának, melyre 
viszont a püspök a nyomtatásban is megjelent, a megyei pap-
ságot üdvözlő latin allocutióját mondá el, s ennek végeztével 
elhagyván a szentélyt, a szószékre lépett és magyar nyelven 
szólt az egybegyűlt hívekhez, ugy, amint azt csak egy ihle-

tett sziv teheté. Gyönyörűen kidolgozott és ékesen elmondott 
beszédjében az ima hatalmát és hasznait fejtegeté, mely a je-
lenlevő hallgatókra nagy benyomást tett ; de még nagyobbat 
a vége, midőn, amint láttuk, minden szem könyben úszott, 
hallván ő mlgától az áldásokat, melyeket a világegyház fő-
papja IX. Piusra, a megkoronázott apostoli király-, királynő-
s családjára, az őt felszentelő egri érsek, mint a kassai egy-
házmegye metropolitájára s a hivő népre, melylyel ez nap 
szent frigyet kötött, mondott. Nem feledkezvén meg, boldo-
gult elődje Fábry Ignáczról sem, kinek az úrtól örök nyugo-
dalmat és egykoron az örök boldogság örömeire való feltá-
madást hőn kivánt. El lehet mondani e gyönyörű beszédről, 
miszerint az az ünnepély koronája volt. A szertartás mintegy 
% egykor végződött, mely után magyar ősi szokás sze-
rint nagyszerű áldomás, illetőleg ebéd tartatott a casinói és 
a kávéházi termekben. Ugy értesültünk, hogy mintegy 450. 
egyén vendégeltetett meg, ő mlga dús asztalánál. Ebéd köz-
ben a nap hőse állott fel először és emelé poharát mindenek-
előtt a hivők közös atyjára, a szentséges romai pápára, aztán 
ap. királyunk-, fölséges neje-, hazánk nemtője- és fönséges 
gyermekeire ; a m. kir. ministeriumra, egri érsek ő nmlgára, 
valamint a segédkező püspökökre. Mely fölköszöntések har-
sány s több perczig tartó éljenzésekkel viszonoztattak. Az 
ezeket sűrűen követő toastoknak többnyire ő mlga volt a 
tárgya, aztán az egri megyei papság, melynek kebeléről sza-
kadt le, a katonaság, kormány, a megyei tisztikar kiválóbb 
tagjai és más kitűnőségek. Emlittetlenül nem hagyhatjuk, 
miszerént ez alkalomból több üdvözlő magyar és latin verse-
zet jelent meg, u. m. a helybeli prem. rend-, a prem. főgym-
nazium-, a megyei növendékpapság-, az egri növendékpap-
ság-, az egri cziszterczi rendház- és egy névtelentől hat nyel-
ven, egy füzetbe foglalva, melyek ebéd közben a meghivott 
vendégek között kiosztattak. — Igymul t el jun 28-a Kassán, 
hirdetve a világnak, hogy a kegyelet még nem hült ki a hi-
vők kebléből az egyház és annak szolgái iránt s hogy édes 
hazánkban csak egyes helyek azok, melyek a modern kömi-
vesi tanoktól elszédittetve, megfeledkeznek arról, mivel tar-
toznak a katholicismusnak és szolgáinak. —m— 

ROMA, jul. 4-én. Péter és Pál apostolok ünnepének 
egész nyolczada alatt a szertartások szakadatlanul követik 
egymást, melyeken felváltva a római prelatura összes testü-
letei vesznek részt. Azon helyek, hol az apostolfejedelmek 
egykor működtek, szenvedtek, vértanúi halállal kimúltak, 
kiváló tisztelet tárgyai. 

Igy junius 29-én a trónálló érsekek és püspökök a vá-
roson kivül levő szent Pál-templomban gyülekeztek, hogy 
jelen legyenek egy tagtársuk által tartandó isteni tiszteleten. 
Más nap az apostoli főjegyzők szent Pudentiana egyházában 
voltak együtt, melyet a kath. egyház Romábani bölcsőjének 
lehet nevezni, mert Pudens senator házában fogadtatott elő-
ször sz. Péter, itt keresztelte meg az első hiveket, itt szen-
telte fel az első püspököket, kik Europa legtöbb tajékain 
hirdeték később Isten igéjét. 

Csütörtökön, a romai róta ülnökei tartattak fényes is-
teni tiszteletet a Santa Maria in via Lata nevü tomplomban, 
hol egy időn át sz. Péter fogva tartatott, és sz. Lukács evan-
géliumát irta a hagyomány szerént. Pénteken a szent Péter 
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in Vincoli-féle basilikában az apostoli kamara jegyzői, ügy-
védei, és papjai, ma szombaton pedig a hires mammertini 
börtönben, melyben Péter és Pál 9 hónapon át tartattak, 
volt isteni tisztelet. 

Mult csütörtökön ő szentsége a hannibali táborban lá-
togatta meg csapatait. Tudván ugyanis, hogy katonái a ki-
vételes időjárás folytán sokat tűrnek, meg akarta őket ör-
vendeztetni. 6 órakor reggel hagyta el vaticáni palotáját. A 
pályafön a közmunkák ministere, Berardi bibornok, és a 
pályaigazgatók által fogadtatván díszkocsiban foglalt helyet, 
és 25 percznyi menet után Frascatiba megérkezett. Innét 
saját fogatán kíséretével együtt Rocca di Pápába ment. To-
vább kocsin nem mehetvén, gyaloghintóban vitetett a Han-
nibal-féle táborba, hol a hadügyminister és főtisztek által 
fogadtatott. Áthaladván a tisztelgő sorokon a gazdagon fel-
ékesített és kápolnává átalakított hadisátorban szent misét 
olvasott. Az eső nagyban esett már ekkor, a ponyvák át és 
á táztak, ugy hogy az oltár fölé esernyőket kellett tartani. 
Mise után a pápa az egész csapatra áldását adta. 

Tizenegy óra tájban, miután néhány katonai gyakor-
latot megszemlélt volna, a nehéz utat Rocca di Papa felé 
gyalog tette meg ő szentsége. A templom, melyben Mgr. 
Pacca háznagy az oltári szentséggel adott áldást, tömve volt 
néppel, melynek üdvkiáltásaitól követve kocsin jött a Grotta-
Ferrata czimü ősrégi apátságba. Itt megebédelvén néhány 
órai nyugalom után visszatért Frascatiba, hol a város bibor-
nok-püspöke és papsága által fogadtatott. A püspöki lak 
erkélyéről az egybesereglett népre apostoli áldását adta. 

Hála Istennek ő szentsége egészségi állapota kitűnő, és 
az ut fáradalmait könnyen viselte. Az egész ut szakadatlan 
diadalmenet volt. Daczára a rosz időnek a környékbeli nép 
elhagyva napi munkáját ünnepi öltönyben sietett az a tya és 
pápakirály üdvözletére. Fiatal leánykák virágokat bintének 
amerre csak átvonulandó volt. 

Ha nagy volt a falusi nép öröme még nagyobb volt a 
táborban a vitéz seregé, melyet különösen kivánt a szent-
atya jelenlétével és áldásával boldogitani, és neki magas 
megelégedését kijelenteni. Azért is az egyes csapatok vete-
kedtek a fogadásnak mennél nagyszerűbbé tételében. Diadal-
ivek, virágok, galyak sűrűn voltak mindenütt alkalmazva, 
szintúgy elmés feliratok. Különösen ki tűnt a romai (antibesi) 
legio ügyes buzgalma. íme egy-kettő a feliratok közöl. „Be-
csület és önfeláldozás !" „Szent atya ! Francziaország szeret 
téged!" „Éljen IX. Pius szeretett a tyánk." „Francziaország 
gyermekei IX. Piusnak, a pápának, és királynak." „Honnét 
nekünk a szerencse, hogy urunk és atyánk jő hozzánk." 
„Szent atyánk ! sziveink és karjaink tieid." 

Mind e feliratok virágokból, lombokból készültek. Nem 
messze d'Argy ezredes sátorától és IX. Pius arczképétől egy 
rögtönzött fasor végén nagy betűkkel e sokat jelentő szavak 
valának olvashatók: „az ut Anconába." Bár az óhaj telje-
sülne, ez legszebb jutalma a csekély, de bátor pápai had-
seregnek. 

RAJNA MELLÉKÉRŐL, jul. 4-én. A katholikus raj-
nai tartomány Westpháliával együtt jun . 29-én az apostolok 
ünnepén Crefeld városában egyesülési ünnepet ült, mely ha-
bár korántsem oly nagyszerű, mint a wormsi Lutherünne-

pély, ezt, belértékét tekintve messze túlszárnyalta, miután 
ott 3000 katholikus teljes egyértelműséggel adott hite mel-
lett tanúbizonyságot, mig Wormsban a legellentétesb vallási 
irányú emberek, Luther , Kálvin követői rationálistákkal, 
kik minden positiv hitet régen ellöktek magoktól, egy uton 
j á r t ak . Dicséretükre legyen mondva a crefeldi protestánsok-
nak, hogy a vendégek fogadásában vetekedtek e város kath, 
lakóival. 

A szent Dénes templomában tartott isteni tisztelet után 
a fényes menet megindult a „Centralhalle" felé, melynek 
egyik oldalát IX. Pius borostyánnal övedzett szobra, Péter 
és Pál apostolok, a másikat pedig a szeplőtelenül fogantatott 
Szűz szobra ékitének. Báró Van Loe Tenportenból első — 
Lingens ügyvéd Athénből másod — Wieman prépost har-
madelnöknek nagy lelkesedéssel megválasztattak. Az első 
elnök megható beszédben ecsetelte az egyháznak szenvedé-
seit a három első században, melyek csak arra szolgáltak, 
hogy a zsidók és pogányok fölötti diadalt előkészítsék. Ezu-
tán a fejedelmek lettek az egyház védői majd ezer éven át, 
de most már rég óta nem teljesitik nemes hivatásukat, helyet-
tük azonban a hivek, a kath. nép lett a vallás védnökévé. 
Dr. Schröder Crefeldből a kath. világiaknak korunkbani há-
rom főkötelmeit fejtegette, melyek a) a hithezi rendithetlen 
ragaszkodás b) áldozatkészség c) a hitnek félelem nélküli 
bevallása. A szent atyának függetlennek kell lenni, azért 
nem lehet semmi fejedelemnek alattvalója. Dr. Wilden Oben-
hausenból a mentánai csata jelentőségét emelte ki, melyben 
a forradalom hydraja oly nagy csapást szenvedett. E tény 
emléket érdemel, de köböl vagy érczből emelendő emlék he-
lyett az esseni gyülekezetben egy missioi templom épitése 
lett határozattá, mit az összes rajnavidéki főpapok helyesel-
tek. Legutóbb — mond szónok — egy más emlék is emelte-
tett. Állítsunk mi a német diasporában a Luther emléke 
mellé egy Mentana-emléket. Zajos taps követte eme szava-
kat . Dr . Kleinheidt Kölnből, mint az érsek képviselője, ki a 
gyülekezet conservativ jellegét hangsúlyozta, körülbelöl igy 
végzé beszédét : Némethoni katholikus kültestvéreink segé-
lyezése által Németország egységének előmozdításához aka-
runk járulni, conserválni akarunk, türelmesek lenni és pro-
testáns testvéreinknek szeretetteljes szivet mutatni. A gyűlés-
nek pártfogásába ajánlott Bonifácz-egylet, melynek évi jöve-
delme 1847-ben csak 6000 tallér volt, 1866-ban már 40,000 
tallért vett be. Eddig összesen 700,000 tallér jött be, melyen 
115 lelkészi állomás, és 150 tanoda alapíttatott. A gyüleke-
zet végre egyértelmüleg ő szentségének küldendő hódolati 
feliratot szavazott meg. 

A junius 29-kén tartott gyülekezetet másnap a polgári 
felsőbb tanoda aulajában a közgyűlés követte, melyben az 
egyes társulatok által tett indítványok meghányattak. Az 
aacheni egylet indítványa, Ausztria katholikusaihoz feliratot 
intézni, egyhangúlag elfogadtatott. Egy másik indítványa 
volt ugyanazon egyletnek a pápai hadseregben szolgáló vité-
zek számára könyvtárt alapítani, melyre mintegy 8000 franc 
szükséges, hasonlókép határozattá lön. E czélra Paderborn 
azonnal 2000 frankot ajánlott. Harmadik elfogadott indít-
vány a romai laterani egyházban a Castelfidardónál elesett, az 
egyház jogait védő hősök emlékezetére szobrot emelni. A mái-
más alkalommal e czélra gyűjtött 25,000 frankon kivül még 
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csak 8000 szükségeltetik. Hübel prépost szólott a rosz sajtó 
veszedelmes befolyásáról, és a frankfurt i röpiratokat újból 
ajánlta. A közös lakomán, melyen 250 személy vett részt, 
áldomások mondattak IX. Piusra, Vilmos királyra, a püspök-
ségre, Crefeld városára, és a felekezetek közötti békére. 

IRODALOM. 
„Der Mensch und seine Stellung unter den organischen We-
sen. Von Dr. J . B. Holzammer. Broschüren Verein. Dritter 
Jahrgang. Nro 10. Frankfur t a. M. Verlag für Kunst und 

Wissenschaft." (G.Hammacher.) 

(Folyt.) 

1. A szerves lények eredete. Átveszszük a t. sz. által 
a részben mondottak velejét. — Előrebocsátja a t. sz., hogy 
a legszentebb érdekeinkért folytatott küzdelem jelen napjai-
ban a szóban forgó munkálatot már azon füzetkében, mely-
nek czime „Der bibi. Schöpfungsbericht," kilátásba helyezé 
vala. Megemlíti, hogy voltak és vannak egynémelyek, kik 
valamint azon égi test keletkezését, melyen Isten végzéséből 
lakunk, akként magának az emberi nemnek kezdetét is ugy, 
mint azt a szent irat elbeszéli, mythosnak tekintik. E vég-
ből ész-büszkeségökben hypothesist hypothesisre gondolnak 
ki. Igy sokak szerént az ember eredetét illetőleg azon fölte-
vés adna mindjobban magyarázatot, melynél fogva az élet-
müves lények között kezdet- és fejlődésre nézve szoros, szük-
ségképi egymásután létezik, egyik a másikból fejlődik ki. — 
És az emberek is úgy, mint egyéb állatok egy közös életcsi-
rából eredtek és fokonkint fejlettek ki annyira, hogy az 
egykoron rákok, csigák idővel majmokká, végül emberekké 
lőnek. — Kik igy beszélnek igen sokat, és épen azért mit-
sem mondanak. — Ezekkel szemben ezen kérdések teendők 
és oldandók meg : „Honnan vannak a különféle lények, me-
lyek a növény- és állatvilágot alkotva, a földet ellepik és 
benépesítik ? Honnan az ember" ? — Azon véleménynek, 
hogy kövekből, ásványokból és a földből önhatalmúlag állot-
tak elő, és lassankint, bár többrendü, hosszantartó katastro-
phák után, mint organicus lények fejlődtek ki, ellentmond a 
tudomány és tapasztalás egyképen. Azt mondani vagy föl-
tenni, hogy az ásvány emberré fejlődött ki, csak hogy ezen 
pont eléréseig húzamos időt igényelt, annyit tesz, mint 
azon megdönthetlen igazság ellen : „Nemo dat, quod non ha-
bet" handabandázni. De hogyan ? Mert az organicus lények, 
melyek kétnemüek : növények és állatok, oly sajátsággal 
bírnak, minőkkel az alapúi vett ásványok épen nem rendel-
keznek. — Mind a két szerves lény magát táplálja és nemét 
föntartja, sőt az állat azon fölül érez és életét önkényes moz-
gás által nyilatkoztatja. Az ember pedig nem csak érez és 
mozog önkényileg, hanem gondolkodik is, továbbá igazra, 
szépre és jóra törekedhetik, és szándékosan, azaz kitűzött 
czélok szerént cselekszik, vagyis lelki élete van. — íme az 
óriási távolság az ásványország és a szerves lények mivolta 
között ! — Nincs tehát észszerű, igazságos ok némelyek ész-
kificzamodottságot tanúsító azon nézetének elfogadására, 
mely szerént a növények és állatok, jelesen az emberek időn-
kinti nemesedés folytán haladva az ásványokból támadhat-
nának. 

De térjünk át azon kényállitmányokra, melyek theo-

riaban jól hangzanak (!), s melyekkel az istentelen álbölcsek 
által az ember létének eredete- és végokára nézve a gondol-
kozás nélküli publicum félrevezettetik. 

2. Véletlen, esetlegesség. A hitetlenség dőresége elsza-
kadván a legnagyobb észnek, Istennek kijelentésétől, ugy 
iparkodik megalapítani minden szerves lényt, különösen pedig 
az embernek eredetét és végczélját, hogy némi nagy szavakat 
azaz jelszavakat dob el, melyekkel magát időnkint vértezni 
szokta. E jelszavak közöl való a ,véletlen,' , eseti egesség'. — 
Uj hiba, uj ámitás ! — E helyütt mondja a t. szerző, hogy 
midőn a nagyitó-üveg feltaláltatott, sokan szerették azt 
hinni, miszerént az ugy megeredt nagyobbmérvü vizsgá-
lódások a bibliai előadásra legkárosabb eredményeket tünte-
tendnek föl, és már kárörömükben hirdették az isteni kije-
lentés hitelességének kárhoztató bírálatát, tekintélyének 
megdöntését. 

Azonban az igazán bölcs és nagy lelkek, kiknek élete 
a tudomány buzgó müvelésében, fejlesztésében folyt le a fél-
reértés, tudatlanság és gonoszság által fölhordott oly sok ha-
zugsággal szemben épen az ernyedetlen kutatás után még 
nyíltabban megvallották, hogy a szent szövegnek van igaza, 
s hogy az nem valódi tudomány, mely a kinyilatkoztatott 
isteni igazsággal ellenkezik. Utaltak e részben azon jelenség-
re, hogy a vakmerő halandók, — a hitetlen természetvizsgá-
lók minél inkább eltérnek az Isten szavától, melyet a józan 
ész és valódi tudomány mindenütt és mindenha támogat, an-
nál kevesbbé bontakoznak ki ellenmondásaikból a lények 
eredetére nézve ! — A sok dölyfösen daczos tudálékost mel-
lőzve, kik valami bölcset akarván mondani, mások után kia-
bálták el meséiket, névleg Lamark-ot emiitjük meg. Ez a 
század elején nagy tudományos készülettel, — csimpeszked-
ve a tudomány találmányaiba, azt 'igyekvék bebizonyítani, 
hogy a „vakeset" „véletlen" hozza létre a melegség, világos-
ság, villany, nedv stb. segélyével a lényeket, még aszerveze-
teseket is. A physiologiára hivatkozva állitá e kivül a fokoza-
tosan haladó átalakulásokat, nemesedést, tökélyesbülést. — 
Szerencsétlen önámitó : Hiszen a rendszer, ha mégis érdemes 
e névre, a kérdés főpontjára nehezedő fellegeket sem oszlatja 
el. Mert, ha nem Isten a teremtő, nem ő alkotá az első embert 
stb., ki teremté hát az életelvet, az életcsirát (Keim, Same), 
ki azon alkatrészeket, atomokat, melyekből a lények, külö-
nösen az ember alakult ? — Hogy ne is mondjuk, miszerént 
az ily finomodásnak, átalakulásnak nyoma sincs. Vagy miért 
nem látunk oly hosszú idö után például egy majmot a négy 
kézzel mászással fölhagyni, és emberré átalakulni ? ! A „vé-
letlen"-röli egész állitás csak hiu ábránd! Mert, ha az ember 
az atomok esetleges, véletlen vegyületéből eredt, honnan a 
csodálatos egység az emberek között ? De legyen elég erről. . . 
Arról győz meg ez is, hogy e hypertudósokat elhagyta termé-
szetes eszök és olyanokká lettek, mintha valamely gonosz 
szellem szállott volna beléjök. — Mert hiszen a "véletlen," 
„vakeset"-et senki sem ismeri, senki meg nem határozhatja; 
az egy semmi, jelentéstelen szó, melyet a hitetlenség talált 
föl, hogy a legfontosabb kérdésekben, a szellemi világban 
tapasztalható tehetetlenségéről annál szembeszökőbb tanúsá-
got tegyen ! 

Mások ismét a „generatio spontanea" theoriáját állítot-
ták Moyzes bizonyságtétele ellenébe. 



3. Mag nélküli nemzés (generatio aequivoca =2 spont). 
E tárgyat illetőleg a t. szerző által előtérbe hozattak a kö-
vetkezőkben látszanak központosulni. — A történelem, mely 
az emberiség haladásának tanuja, mutatja, hogy a nézet, mely 
szerént azon kisebb állatok, melyek az állatországnak mint-
egy határát képezik, minden tojásbóli nemzés nélkül, úgy-
szólván önmagokból támadnak, vagyis a „generatio spontanea 
= aequivoca" már jó régen fölmerült. Egy másik sz. atya 
is emlékezik róla. A történelem arról is beszél, hogy a „gene-
ratio spontanea" irány egy másikkal szemben, melynek jel-
szava „omne vivum ex ovo" vitt harczból itt ott győztesen 
lépett elő. — De a mi itt különösen figyelemre méltó, az, 
hogy koránt sincs igazuk azoknak, k ik az ily nevü elfajult, 
téves irány igazolására, elpalástolására egy sz. Ágoston vagy 
aquin. sz. Tamás nevét álarcz gyanánt gonoszul fölhasználni 
elég vakmerők. — De miért ? Nem egyébért, mint, hogy e 
szentatyák a kijelentésből indulván ki a „generatio aequivo-
ca-"hoz csak némely lények eredetének megfoghatóbbá téte-
lére fordulnak. Midőn ez akkortájban szokásban volt e néze-
tet emlegetik, távol vannak az ész gőgjétől, teljességgel nem 
lépnek küzdtérre az isteni kinyilatkoztatás, jelesen a világ-
teremtési közlések és tanitmányok ellen. Mindenhol elbájolt 
csodálkozással ismerik el, hogy Isten alkotója mindennek, a 
szellemi és anyagi világnak egyképen, — a mi kivüle léte-
zik, nem csak anyaga- de alakjára nézve is. •— Nem látjá-
tok-e, hogy még amott a föntisztelt szentatyák ez irány föl-
használása mellett eszöket is alázattal készek alávetni Isten-
nek s mintegy feláldozzák, egy perczig sem feledvén, hogy 
az ész-felfuvalkodottság szintoly sok roszat müvei, mint az 
Istennek ellenálló emberakarat; emitt napjaink gőgös és ön-
hitt szellemei, kik csak a tudatlanságra és vétekre támasz-
kodhatnak, ez oly két segédre, melyeknek ritkán vannak 
hiányában, a tiszta és világos felfogás tekintetében kirivó 
ellentétet alkotnak ? — Kétségen kivüli az, hogy az utób-
biak, mint a szentirás- és egyház ellenes álláspont hivei, való-
ban szánandó fogalommal birnak az Istenről. Soknak közö-
lök olyan Isten kell, ki a teremtményeket nem csak létre 
nem hozta, de nem is képes rájok hatni, csak szenvedőleges 
szemlélő kénytelen lenni. — Mi következik már ebből ? Az, 
hogy ezen újpogányok „generatio aequivoca"-ja szerént nem 
a Teremtő az Isten, hanem a teremtmények ; mert Istentől 
függetlenek s oly önállással birnak, miszerént Isten hatalmán 
kivül léteznek. — Ez tévely, mely letaszítja Istent, mint 
teremtőt trónjáról és a teremtett lényeket ülteti helyébe — 
Ily tények után, ha valaki a tiszta gondolkozása, erényeik-
ben oly gazdag s tettekben oly szent Ágostonokat, stb. ilyes 
irány elöharczosaiul meri emlegetni, annak minden esetre 
szive, feje, elméje megtömve keresztényellenes elvek- és fo-
galmakkal, a valódi értelmet, a valódi tudományt nélkülözi ! 

De talán azt mondhatná valaki ; ,Ott van ám még a 
világ-eredetnek magyarázatára az „omne vivum ex ovo" — 
irány.' Ez is a nagy szavak közöl való. — Az a különbség 
van a „generatio spontanea" és ez utóbbi nézet híveinek, 
egyébkint egyczélu törekvésében, hogy mig amazok magnél-

küli nemzést hangoztatnak, ezek szerént a tojás-, magbóli 
nemzés áll. E nézet sokáig sokaknak Ínyére vala a magnél-
kül nemzéssel szemben. De az ismételt kisérletek resultatuma 
és a tudomány ezt is sokak előtt kiforgatá állásából. — Azon 
tudósok, kik az igazság utáni nemes vágytól lelkesedve az 
igazságot őszintén keresék, azok kiábrándultak s az igazság 
győzött. Ellenben a hitetlen vizsgálók, mivel fejőket az elő-
ítélet, gonosz szenvedély kábitá el, mi által elméjök is meg 
lön zavarva, uj meseszerű hypothesishez fordultak. 

(Folyt.) 

VEGYESEK. 
—• Aeol barlangjából mindenfelől zudul egyházunk és 

szolgái ellen a vihar ; ámbár sokszor ez csak álarcz, mely a 
politikai forrongást és forradalmi czélt rejti el. Triesztben 
tanitói tanácskozmányt hitt egybe a consistorium ; sokan 
megjelentek, egy rész azonban csak azért, hogy protestálhas-
son a consistorium illetékessége ellen ily egybehivásra és el-
hagyta a tanácskozás helyiséget, nem sokára reá véres moz-
galom támadt a városban az olaszok s slovenek közt, mely 
alatt ily szavak is hangzottak : Abasso il papa ! Morte a Pio 
nono ! Midőn a vérengzők a capucinus kolostor felé tartottak, 
a megrémült szerzetesek félreverték a harangokat, és, mint 
az „Union" párisi lap értesül, halász-asszonyok kört képeztek 
a kolostor eiőtt, és kövekkel fogadták a lázangókat, kik meg-
fordulva a püspöki lak előtt űzték aljasságaikat. 

— Innsbruckban az egyetem jövő évi rectorsága a hit-
tani karra kerül, hol jezsuiták működnek. Ez annyira bántja 
az orvosi és bölcsészeti kart, hogy vonakodik részt venni a 
rector-választásban. Mint mondják, ez nem annyira a hittudo-
mány elleni mint inkább politikai demonstratio akar lenni, 
minthogy az egyetemi rectornak az országgyűlésen is van 
helye, ide pedig jezsuitát bocsátani a liberalism us, mely a 
papban sem egyetemi rectort, sem tudományt, sem polgári 
jogot nem akar tűrni, a haladás és fölvilágosodás elleni bűn-
nek tartja. 

— A franczia törvényhozó testületben Ollivier ajánlotta 
az államnak, hogy semmiféle akadályt ne tegyen a concilium 
megtarthatásának, de tartózkodjék önmaga bármikép benne 
résztvenni. A concilium határozatainak paralysalására alkal-
mas eszközül tart ja , ha az állam az alrendü papságot venné 
pártfogása alá és különösen annak elmozdithatlanságát hatá-
rozná el. Baroche cultusminister szép tanúságot tesz a fran-
czia összes clerus hazaszeretetéről és a köztiszteletről, mely-
ben az áll ; nem tagadja azonban, hogy a clerus egy része 
igen ultramontán, mely annál nagyobb zajt üt, minél cseké* 
iyebb a száma. Hogy a püspökök nagy része nem ilyen, az 
által véli bebizonyithatónak, mivel midőn a centenárium al-
kalmával a Romában volt püspöki kar oly föliratot akart in-
tézni a szentatyához, melyben ennek csalhatatlansága iránti 
hit fejeztetnék ki, a franczia püspökök azt nem irták alá, és 
így egy másik készíttetett, melyben a csalhatatlanságról em-
lítés sem tétetett. 

— Badenből írják, hogy sajtó alatt van ily czimü mun-
k a : „Hetzer, der Märtyrer." Tudnillik a constanzi levéltárban 
okmányok találtattak, melyekből kiderül, hogy Blarer Am-
brus, constanzi reformátor, Hetzer prot. theologust eltérő val-
lási nézeteért majdnem azon a helyen égettette meg, hol a 
világi hatalom Husst büntette ily halállal. Mindent egybevéve 
Servetnek és Hetzernek megégettetése sokkal nagyobb tör-
ténelmi botrány, mint minőnek Huss halála még eltorzítva is 
hirdettetik. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott. Pesten 1868. K o c s i Sándor és társainál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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Az egyház es^átttm körüli nagy 
kérdések. 

Ha valamely eszme a tünemények világába lép 
át, ha az mintegy testet ölt magára : ezen irányban 
azon törvények alá van vetve, mely minden fölött 
uralkodik, a mi az érzékek alá esik. A látható egy-
ház is tehát a physikai létezés ezen föltételei alól és 
oly kévéssé vonhatja ki magát mint minden más 
szellemi, mi érzéki alakban a világot élteti. 

A létezés ezen nemének természetes következ-
ménye az egyed, a család, az állam és a máshitüek 
iránti viszonyokban nyilatkozik. 

Habár az isteni szellem lengi is át az egyházat, 
habár szent eredetét soha és sehol sem tagadja is 
meg, habár mennyei származásának érzékfölötti bi-
zonyítvány át szorgalmasan őrzi is meg: az egyház 
mégis emberekbó'l áll, kiknek emberi ténykedésök 
tere az érzéki világ, és épen azért földi mérvessző 
szerént is mérendő. 

E szerént az örök eszmét az érzéki alakvilág-
gal kell kiegyeztetni. Az egyház lényegének ezen 
kétféleségéből igen könnyen származtatható az isteni 
tételeknek félreértése, az örök igazságnak hamis 
fölfogása, a változhatlannak el nem ismerése, de 
egyszersmind talán ez nyújthat kulcsot mindennek 
földerítésére, eredeti tisztaságába való visszahelye-
zésére. 

A világ általában oly könnyen megfeledkezik 
a vett jótéteményekről, csudálható-e tehát, ha azon 
sok jónak emléke is elhalványul, miket az egyház a 
hivő emberiségnek nyújtot t? Mindamellett is hivat-
koznunk kell az egyház szellemének működésére az 
idők teljében, tanúságot kell tennünk az egyházról 
nehéz kisértetésének napjaiban. Jónak és igazságos-
nak vélnők kortársaink szeme elé állítani, mit tett, 

mit szenvedett az annyira ócsárolt egyház őseleink-
ért és azoktól kezdve egészen a mostani nemzedékig. 

Voltak idők, midőn az egyéniség a jóban szint-
úgy mint a roszban jobban kitűnt mint jelenleg ; 
voltak idők, midőn a legborszatúbb események mint 
szintannyi orkánok mindent letaroltak, midőn az 
emberiség legmélyebb alapjában megrendittetett és 
igy az élőket végkétségbeesés rohanta volna meg, 
ha szilárd, rendithetlen, mintegy a tűzben megkemé-
nyedett hit nem tartott volna föl egyeseket, kik ek-
kép az erkölcsi világrend hordozóivá lőnek. Ezen 
idők, szeretjük hinni, már elmultak és a világ már 
nincs kitéve azon veszélynek, hogy személyes nagy-
ra vágy ásnak tétessék zsámolyává. Semmiféle lelket-
len de emellett erélyes zsarnok sem fogja többé bé-

*!cókba verni a világot, nem rombolhatja szét a civili-
satio forrását, nem semmisítheti meg az ezredéves 
tudomány és miveltség vívmányait. Mindazon osto-
rok, melyek egykor Görögország és Roma fölött su-
hogtak és melyek csapásaikat a nyugoton egész a 
18-ik századig éreztették, most már elvesztették élü-
ket, és eltompultan hevernek. 

A harezok is megritkultak vagy legalább nem 
tartanak oly sokáig, mint az előbbeni idők mészár-
lásai. Ha hinni akarnánk azoknak, kik a humanis-
mus vívmányai miatt mindent rózsaszínben látnak, 
már alig volna távol a korány, melyben a boldog-
ságot jelző hétszinü ivezet békét nyujtólag fogna 
emelkedni az egész világ fölé. És mégis az anyaföld 
a régi halálfájdalmak közt vajúdik ; s daczára a sok 
ezernyi kuruzsló bátoritó szavainak, kik meggyógyi-
tásán hasztalanul erőlködnek, nem képes fölvánszo-
rogni, még kevesebbé fölgyógyultan magával vinni 
kínjának ágyát, mint tevé az evangeliomi meggyó-
gyított . 

A nagy hősi e"ények helyét sokkal szerényebb 
előnyök foglalták el ; azon tetterő helyébe, mely a 
borostyánra vagy épen martyr-koronára tett sokakat 
méltóvá, elégült önkorlá ozás, tétlenség és lelki tunya-
ság lépett, mely legfölebb avval dicsekhetik, hogy nin-
csenek czégéres bűnei, vagy megelégszik azon kedé-



lyes erkölcsgyakorlattal, mely izzasztó erőlködés nél-
kül űzethetik. A birodalmakat lángbaboritó szörnye-
teg bűnhösök, kikben a romai császárok történelme 
oly gazdag, a Caligulák, Heliogabalok, Domitianusok, 
Commodusok, ugy látszik, kihaltak, és az erkölcs-
telenség ravasz műkedvelői, minden rangú és állású 
alattomos csalók, hidegvérű sikkasztók és zsebmet-
szők által pótoltatnak. A lelki nagyságot és határo-
zottságot mindenütt a satnya középszerűség vál-
totta föl. 

Nincs többé már szó a világosság és setétség, a 
jog és jogtalanság, igazság és hazugság, hit és isten-
telenség közötti harczról, mert ily harcz mindkét 
részről a jellem és tetterő bizonyos fokát teszi szük-
ségessé; inkább csak azon kényelmes félhomályról, 
mely nem igen vet nagy fényt kezeinkre, szemeinkre, 
de lelkünkre sem ; oly tetszelgő körülményekről, hely-
zetről, mely, mindegy, jog- vagy jogtalanságból szár-
mazik; oly czélszerűségről, mely az eszközökben 
épen nem válogat, az igazság megismeréséből vagy 
szándékos csalásból származnak-e, mindegy; inkább 
szó van az ellenkező elvek oly tűrhető kiegyezteté-
séről, mely a mindenek fölé helyzett kedves „én"-t 
legkevesbbé érinti érzékenyen. ^ 

Általában ugyan erényesek akarunk lenni, 
mert nincs elég bátorságunk nyilt, himezetlen jog-
tiprásra ; erényesek akarunk lenni, mert az olcsón 
gyakorlott erény kényelmesebb, mint az erőlködés-
sel űzött bün; erényesek akarunk lenni, mivel a 
külső illemnek bizonyos foka némi tekintetben jól 
áll az emberhez, és még mivel igy divat, mert hisz 
a vallásnélküli moral szintén divatnak van alávetve; 
erényesek akarunk lenni, mivel azon igen mérsékelt, 
tartózkodó erény, mely nem hevül és igy veszélyesb 
helyzetbe sem hozza hősét, a lelkiismeret nyomása-
tói megment, ép ugy mint a szerzetesi ascetismus 
dőreségeitől. 

Még azok is, kik korunkban az elszántabb 
szellemekhez sorolják magokat, kik századunk lati-
tudinarismusának elég bátrak tüzesebben is hódolni, 
kik a lelkismeret minden sugallatán túlteszik mago-
kat és, mint mondják, egyedül az észtől kérnek ta-
nácsot; azok is lehetőség szerént tartanak a tör-
vényszékekkel való közelebbi érintkezéstől, és igye-
keznek azon külső legalitást megőrizni, mely őket 
az elitéltetéstől megóvja. Csak kevesen viszik egész 
nyíltsággal bőrüket a vásárra, életüket pedig legke-
vesebben veszélyeztetik. 

Korunk szellemeit vizsgálva azoknál inkább 
u j kóralakot tapasztalunk, távolról sem azon erőtel-

jes egészséget, melylyel a világ napjainkban oly 
fönhéjázólag kérkedik. Ha azt nem mondhatnók is 
talán, hogy betegsége veszélyesebb, de annyi bizo-
nyos, hogy undorítóbb. 

Az egyház még mindég alkalmas correctivumot 
nyújtott az emberi tévelyek közt; az egyház gaz-
dag gyógy tára tartalmazza a gyógyfüvet azon sok-
féle méreg ellen, melyek a különféle korszakoknak 
nyújtat tak és nyúj tatnak; egyedül az egyház képes 
kiejteni azon csodaszavakat, melyek a beteg világot 
lábra á litják ugy, hogy szenvedéseinek fekhelyét 
is magával viheti. 

Midőn a római világbirodalom romba dölt, és a 
kétségbeesett emberiség az események sulyja alatt 
görnyedezve jajveszékelt; midőn rémitő sejtelmek 
kínos fájdalommal töltöttek el minden szivet, midőn 
virágzó városok és tartományok hamu, lava, ro-
mok által temettettek, pusztíttattak el, midőn a vad-
népek csordái tüz és vas iszonyai közt áradtak szét 
magasra emelkedett birodalmak, országok téréin és 
sehonnan sem mutatkozot segély; midőn a romaiak 
kebléből kialudt az Olymp phantastikus lakói iránt 
való liit és azon űr támadt, melyben az emberi sziv 
már alig volt képes dobogni : az egyház állott elő, 
melynek keblén a kétségbeesés jajszava elnémult; 
az egyház volt az, ki a szerencsétlen emberiség vérző 
sebére csillapitólag, enyhitőleg tette áldásos kezeit, 
és ki fölemelte a csíiggedőket, a már elveszetteket 
maga körül gyüjté, s a kinzottak szivébe édeni 
békét ömlesztett. 

Midőn a népvándorlás kérlelhetlen áramlata 
betört, a lelketlen népek vad hullámzása az örök 
város felé hömpölygött és az ott őrzött ezredéves cul-
turát eltörléssel fenyegette, az egyház volt ismét, 
mely hősi elszántsággal állott szembe a fenyegető 
vészszel, és mely lefegyverezte a kiirtásra kész, va-
dul fölemelt kezeket. 

Midőn a középkor a merovingi ház vérengzése 
alatt nyögött és erőszakot erőszakhoz fűzve még az 
emberrel született jognak fogalmát is majdnem ki-
törlé, ismét az egyház kelt föl védőleg a szabadság 
és jog mellett, ő óvta meg az emberiség e drága kin-
csét, szellemi fegyverét szegezvén az erőszak hóhér-
bárdja ellen. 

Bárhol emelkedett a fuvalkodottság a törvények 
fölé, bármely koronás fő gondolta legyen, hogy ő az 
erkölcsi rend alól ki van véve, bárhol nehezedett az 
eresebbnek kar ja a gyengébbnek vállaira, mindenütt 
ott lát juk az egyházat, látjuk, mint tesz félre minden 
félelmet a hatalmaskodók előtt, mint, óv, hevül és 



büntet is. Mindenütt találkozunk papjaival, kiknek 
utjok sokszor sóját vérökkel van jelelve, vérrel, me-
lyet az elnyomottak javáért készek voltak föláldozni. 

< )lvassuk csak azon idők történetét, azon vér-
foltos, könyekkel áztatott lapokat; pillantsuk át 
tarka vegyületét a babonának, bün- és gyalázatnak ; 
az erőszak és bünmerények hosszú, nehéz lánczola-
tát, az emberi névnek folytonos meggyalázását, az 
iszonyok szakadatlan cyclusát; valljon ki volt a 
szikla, melyen mindezen szörnyek habjai tehetetle-
nül megtörtek? melyik volt a világitó torony, mely 
a forrongó cliaosba enyhe fénysugárt vetett és azt 
megaranyozta? Egyedül a sokat,keményen, de min-
denben hasztalanul ostromlott széke Krisztus hely-
tartójának. 

Az egyház azonban nemcsak szivét mentette 
meg, hanem az emberiségnek diszét is. Midőn az 
ókori miveltség virágai lekonyittattak, midőn senki 
sembi r tmár érzékkel a remekköltők, Thucidydes és 
Livius jegyzetei iránt, midőn a régi cultura kiszorit-
tatott a vadság, barbarság által, és szomorú tudat-
lanság váltotta föl a classikai miveltséget: az egyház 
vette át az őrködési tisztet az egyedül általa meg-
mentett kincs fölött, önfeláldozó hűséggel tartotta 
fön a becses hagyományt, hogy minden rövidség 
nélkül közölhesse azt később az érettebb] emberi-
séggel. 

Ma az egyház más, nem kevesebbé fontos és 
nehéz föladat megoldása előtt áll, oly föladat előtt, 
melynek megoldása iránt minden más hatalomnak 
kétségbe kellene esni. mely nem bir isteni Ígérettel ; az 
egyház, mint változhatlan bevallója az igazságnak, 
hű őre az Istentől jött igazságoknak, mint égi szü-
lött, mely nem ismer félelmet, azon föladattal áll 
szemközt, hogy ostromolja az egész világ önérdekét, 
vallási közönyösségét és eltompult lelkismeretét; hogy 
szakitsa le a politikai képmutatásnak merész arczá-
rói az álezát, hogy megbélyegezze a jogtalanságot 
és erőszakot, ha mindjárt bibor-palást redőibe vo-
nult is volna; hogy lerontsa az erénynek csak köl-
csönzött csillámlását és tüntesse föl a bárhol mutat-
kozó bűnnek undokságát ; hogy riaszsza föl az em-
beriséget a gondolathiány és lelkismeretlenség anda-
lító szendergéséből, morzsolja szét a tévútra vezetett 
emberiség bálványait, segitse a jogot és igazságot 
győzelemre, hogy Isten országa megvédetten egész 
teljében álljon századokról századokra a világ vé-
géig. Ha csak egyedül emberi erőn alapuló intézet 
volna az egyház, ezen óriási küzdelemnek kimene-
tele aligha lehetne kétséges ; de mivel Isten lelke 

működik benne és igy az isteni közreműködés két-
ségtelen, biztosan remélhetjük az igazság győzelmét,, 
a kath. egyház diadalát. — Ezen aphorismák után 
vegyük szemügyre az egyház és állam nagy kérdé-
seit, tulajdonképen tárgyait, melyek ekkép csopor-
tosíthatók : egyház és politika ; egyház, szabadság, 
tudomány és fölvilágosodás ; egyház és állam. Talán 
találunk az igy szervezett legújabb német röpirat-
ban több olyast, mi napjaink érdekét képezi. 1-k. 

Papi élet szabályok. 
(Vége.) 

8. Az ima,elmélkedés, magány azon elemek, melyekben a 
papi élet üdén lélegz ; s melyen kivül, mint hal a vizbül ki-
dobva, kinosan rángatózik s heves nyugtalankodásai közben 
önmagát zúzza agyon. 

a) Ima. Pap az ima embere, közbenjáró Isten s embe-
rek között ; rendeltetése, ima által is betölteni szerepét. — 
Lehet, hogy oly munkák várnak reám, melyek létesítésére 
parányi eröm csekély leend; lehet hogy oly állást keilend 
majdan ez életben elfoglalnom, melyet csak nagy erőmegfe-
szitéssel tarthatok fönn : hanem hiszem, hogy Istennel többre 
leszek képes. Az ima lesz azon erő, melylyel magamat a tő-
lem megkívántató működésre képesiteni fogom. Breviáriumra 
nézve az egyház parancsa alatt állok. (E pontra nézve to-
vább lásd részletes rendemet.) 

b) Elmélkedés. Sokszor hallottam s nagy emberek éle-
tében bámulva tapasztalom, de már önnön csekély tapasztalata-
imból is tudom, hogy : az ember csak ugy és akkor képes a 
köznapiságból kiemelkedni, csak ugy tud valami nagyobb-
szerüt (akármi nemben) létrehozni s gondolni, ha az elmélke-
dés kenyerével él, ha ily étekkel táplálja lelkét és szellemét. 
Erős szándékom s akaratom papi életemben ezen kiható ön-
tök életesitési eszközt fölhasználni. Sz. beszédet, catechesist, 
értekezést, szóval semmit se fogok máskép megkezdeni, mint 
az elmélkedés nyitánya után. Ez legyen a második elem, 
melyben papi életem élénküljön. 

c) Magány. Állásom és rendeltetésem a szoros értelemben 
vett magányt tiltani fogják, legalább nem igen vehetem jó 
szolgálatait igénybe. Világi pap levén, a világgal folytonos 
összeköttetésban keilend lennem (bár nem minden tekintet-
ben.) E pontra nézve tehát ezek föltételeim: kerülni óhajtom 
sőt akarom a zajos mulatságokat, a czél nélküli kalandozást. 
Társaságokbani megjelenésemet az uralkodó illemszabályok, 
kötelesség és lelki vagy szellemi haszon fogják szabályozni. 

9. Az előbbi pontok együttesen szülik a papi, az egyházi 
szellemet. Ezt kell, hogy a pap egész lényege kisugározza s 
mindenütt föltüntesse. Ezen egyházi szellem alapjai már a 
növeldében rakattak le keblünkbe, de nohány vihar a világ-
ban porait is szétszórhatja. Ezen egyházi szellemnek bennem 
való föntartásán a fönnebb leirt eszközökkel kitolhetöleg 
működni fogok, de főgondom lesz annak minél gyakrabbani 
megújítására, fölélénkitésére. Az egyházi szellem legyen f ő r u r 

gója minden működésemnek, föllépésemnek, szóval össztény-
kedésemnek. Mert jól jegyzi meg egy egyházi író : „Ami a 
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virágnak a világosság, ami a fának a nedv, madárnak a toll,hal-
nak a viz, testnek a lélek : az körülbelül a papnak az egyházi 
szellem és lelkület." — Ez élettapasztalatokból levont fon-
tos igazság. Tehát : mindent Isten dicsőségére, czéljainak 
előmozdítására s a lelkek üdvére. (Az egyházi szellem fön-
tartása s megujitásának segédeszközeit használd. Manuale 
Sacerd.") 

10. Az öntudat, lelkiismeret, lélek s szív tisztasága fő 
figyelmem tárgya leend. A vétek megöli a lelket s tönkre 
teszi egy jobb jövő iránti reményünket. A pap életének a 
tökély netovábbját kellene elérni s jogosan. De bár legtöbb 
mëntô s háritó eszközökkel rendelkezik, a veszélyhez mégis 
legtöbbször legközelebb áll. S mentül nagyobb a háritó esz-
közök ellenhatálya, annál borzasztóbb a kitörő veszély. 

Ha azon óvakodás daczára, mölylyel egyetlen lelkem 
üdvének veszélyeit hatályon kivül tenni törekvendem, nagy 
bűnbe esném : erős föltételem abban sokáig nem időzni, s 
Damokles kardját képzelve fejem fölött, azonnal a ker. élet 
legnagyobbszerü intézményéhez fordulandok orvoslás végett. 
Eziránt föntartom magamnak a részletes napirendben a bő-
vebb rendelkezést. SzándéRom mindenesetre havonkinti gyó-
nást végezni. Változtatását vagy megtartását egyébként e 
szabálynak függővé teszem helyzetem s állomásom körülmé-
nyeitől. 

11. A világgali ritkább érintkezés tagadhatlanul üdvös 
a papra ; csakhogy ismét itt áll ha valahol: medium tenuere 
beati, különösen X I X . századunkban. Sz. Pál mintha a XIX. 
század papjainak irta volna: omnibus omnia factus sum, ugy 
kell felfogni s követni tudni az óriási léptekkel haladó kor-
szellemet. 

A társaságokat nem fogom ugyan túlságosan keresni, 
de irtózni se fogok tőlük. Ha szükségesek lesznek fölkeresem ; 
ha károsak leendnek lelkületemre, működésem - és jellememre, 
kerülöm. A játszó, kicsapongó s lármás „demokrata" társasá-
gok ugyan soha sem fognak körükbe vonzani, de őrizkedni 
fogok a szórakoztató társaságok émelygős látogatásaitól is. 
— A hölgy-világ iránti viseletben elvem : gyöngéd, előzékeny 
s szolgálatkésznek lenni; de nem egyszersmind kegy vadászó-
nak , udvarló- s az ö társaságukat keresőnek. Tudom azt, hogy 
sokat kivihet a pap szép lelkű nők által ; de tudom azt is, 
hogy önlelkét is vajmi sokszor veszélyeztetheti ugyanazok 
által. 

12. A hivatás pontos és lelkes betöltése életem rendel-
tetése. A pap hivatása kettős, önmaga s mások boldogítá-
sa ; — s kell, hogy ez legyen egyik vezérelve összes tény-
kedésének. Önlelken kivül a reá bízott ezrek és ezrek lel-
keit keilend a jövő élet számára biztosítania; s e kö-
telezettsége amily nagyszerű, oly roppant felelősséggel jár . 
Non sibi ipsi tantum sed multis populis vivit sacerdos. Ezen 
vezérelv szerint akarom működésemet rendezni s ügyelni fo-
gok az ennek kivitelére megkívántató specialitások megszer-
zése- és gyakorlásában. Bárhová, bármily működési térre 
szólitson főpapom rendelete, e vezérelv fog ténykedéseimen 
áthúzódni. 

13. A tanítói hivatal a papi ténykedés egyik főága le. 
vén minden kitelhető szorgalmat akarok e téren kifejteni. 
Kezdem pedig annál, mi legcsekélyebbnek látszik s mégis a 
legnagyobb horderejű, a gyermekek elemi tanitásánál (cate-

chesis). A szónoklatok — mondja egy értelmes egyh. iró — 
futó záporesső hatályával birnak, mig a catechesisek mint a 
csendes nyári eső buja tenyésztést és tartós gyümölcsöket 
idéznek elő. — Az egyházi szónoklat kedves foglalkozásom 
leend, de kellő okosság és óvatossággal a rendezésben magam 
részére. Minden esetre törekedni fogok beszédeimet minden-
kori hallgatóságom igényeihez mérni. A kidolgozásra nézve 
elvül veszem : soha más beszédet föl nem használni, hanem 
minden egyes beszédet a szónoklat szabályai szerint készíteni. 
Ima, elmélkedés, sz.-irás és sz. atyák leendnek a források, 
melyekből a sz. beszédeket összeállitandom. Praxisom leend 
mindjárt a hét első napjaiban készíteni a sz. beszédet. A ta-
nítói hivatal egyéb követelményeit a körülmények s állásom 
után fogom kielégiteni. 

14. Az üdv eszközei, a szentségek kiszolgáltatása oly 
égi teendője a papnak, melyet az angyalok méltán irigyel-
hetnek. Ennyi hatalommal az ég egy lakója sincs fölruházva, 
S im ezen állítás-, illetőleg igazságból a szentségek kiszolgál-
tatásában hanyag vagy botrányos pap legborzasztóbb Ítéletét 
is kibetűzheti. A szentségek kiszolgáltatásához eleve elmél-
kedéssel s később is minden esetre előre bocsátott ima után 
fogok kezdeni. A szentségek kiszolgáltatásában 5 pontot aka-
rok szem előtt tartani : Az Isten dicsőítését, az illető szentsé-
gek méltó kiszolgáltatását, a szentségben részesülő egyén 
megszentesitését, a körülállók épülését s önmagam készült-
ségét, hogy t. i. mig másokat az isteni kegyelem eszközeivel 
az üdvre segitek, magam el ne kárhozzam ; s mig másokat a 
bűn kötelékeitől föloldok, magamat a kárhozat számára le ne 
kössem. — Ima és némi előkészület nélkül soha sem akarok 
szentséget kiszolgáltatni. A gyóntatáshoz mindig tanulmányos 
előkészülettel fogok járulni. (Praxis Confessarii et Homo 
Apóst. Liguori.) 

15 Szent mise a papi élet gyupontja. Ha e pontban le-
het kifogást tenni a pap ellen, lehet akkor ténykedésének 
minden nemében és ágában. E tekintetben arubricákhoz aka-
rom magam tartani, s előkészület és hálaadás nélkül soha se 
akarok sz. misét végezni. Ez akaratom. Szemem előtt fog 
lebegni mindig egy gróf (világi ur) fölfogása, ki gyermekei 
nevelőjét az éktelenül gyors misézés miatt elbocsátotta, állít-
ván, hogy nem bánhatik az gyermekeimmel gyöngéden, ki 
az ur Istennel csak oly könnyen elbánik ; — s az a rettentő 
állitása a szent atyáknak, qui praecipitat missam, praecipitat 
se in infernum. 

16 Az egyházat mint anyát és urnöt fogom tisztelni ; 
ki mig keblén táplálva s nevelve mint fiutüdvözit : mint szol-
gájától hódolatot s a kötelmek hü teljesítését követeli. Az 
egyedül üdvözítő, szent, apostoli, közönséges romai anyaszent-
egyház hü fia és szolgája akarok lenni. Bármily zivatar fe-
nyegesse is létét, bármily ellenséges villámok iparkodjanak 
is lesújtani : bennem ragaszkodás, hűség s rettenthetlen biza-
lom fog lakozni irányában. Mint anya- és úrnőnek teljes fiúi 
szeretetet, alattvalói hűséget és hódolatot esküszöm. 

17. Állásomnak megfelelő szellemi és erkölcsi képzett-
ségre fogok szüntelen törekedni. A jó pap holtig tanul. S a 
ki állása nevét, becsületét s tekintélyét vakmerőn koczkáz-
tatni nem akarja, az folyton tökéletesítse magát. A jó Isten 
gondviselő vezérlésére bíztam magam ; 0 fogja tudni jövő-
met ugy intézni, hogy mig sz. neve dicsőíttetik, a lelkek üdvo 
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8 az én előnyeim is nyerjenek. A papi állás tiszteletét s be-
csületét szivemen akarom hordani, s a papi jellemet és jel-
leget — ugy akarom — ne csak a hosszú fekete öltöny, de 
egyébb is tegye szembetűnővé nálam. 

18. A fölsőbbségi, főpapi és elöljárói tekintélyt ugy fo-
gom mindig tekinteni, mint az isteni hatalom kifolyását ; azért 
engedelmes lélekkel s hódolatos tisztelettel fogom rendelke-
zéseiket fogadni. Átkozom előre is azon perczet, melyben 
eszembe jutna a tekintély és felsőbbségi parancs ellen rugda-
lódzni, vagy azt bármi tekintetből csak távolról is csorbítani 
akarni. Föntartom magamnak mégis a szerény remonstratiót 
azon esetekben, midőn ilyesminek józan itélet után helye van. 
„A tekintélynek tisztelet, a felsőbbségnek hódolat, az elöljá-
róságnak köteles alárendeltség," lesz elvem az életben. 

19. Az isteni tisztelet emelése, a hivatalnak megfelelő 
pontos ténykedés, rendes ügymenet, körültekintő gazdálko-
dás ; a környezet tiszteletben tartása, a világiak bizo-
nyos nemének kerülése stb. a hely, viszonyok, körülmé-
nyek, állomás- s általában a mindenenkori helyzet-szülte kö-
rökboni pontos és kifogástalan megállásra fogok törekedni. 
Töltse be mindenki e világon helyét ugy mint a bölcs gond-
viselés számára kijelölte s ne féltse jelen vagy jövő üdvét. 

20. Az itt főbb pontjaiban s csupán átalánosságban 
megállapitott életrendet megtartani, minden részleteivel éle-
tembe átvinni s rajtuk csak fontos esetekben változtatni, de 
akkor sem a lényegen — elhatározott szilárd akaratom Isten 
szentsegélyének közreműködése mellett. KI. 

A v a 1 I á s a ! a |i.') 

A magyarországi vallásalap eredetét császári s apostoli 
királyi Felséged dicsőemlékü elődje III-ik Ferdinand császár 
s magyar k irály 0 Felsége azon intézkedésének köszöni 
mely szerint — midőn 1647 ik évben, az ugyanez évi 6-ik 
törv. cz. erejénél fogva 90 kath. templomnak az akatholiku-
8ok részére leendő átadása elrendeltetett, ő Felsége III. Fer-
dinand, azon katholikus lelkészek részére, k ik e templomok 
folytán jövedelmeiktől elestek, segélyezésül 1647. évi oktober 
hó 6-án Prágában kelt s a magyar kir. udvari kancellária 
utján 1650-ik évi augustus hó 6-án kiállított alapítólevél ere-
jénél fogva a kincstárból évente 6000 forintot rendelt ki örö-
kös alapítvány gyanánt. 

Idők folytán császári s apóst, királyi Felséged egymást 
követő dicső elődei ez alapítványt megerősiték, s ugyanazt, a 
szegény katholikus lelkészségek segélyezésére és különféle 
katholikus vallási czélokra szánt összegek kireisdelése által 
növelvén, egyszersmint rendeltetésének is irányt szabtak. 

Az igy alakult alap törzsvagyonához később es. s ap 
kir. Felséged dicső emlékű elődje II. József császár rendelete 
következtében eltörölt szerzetes házak s megszüntetett val-
lási társulatok ingó s ingatlan vagyona csatoltatott. 

Jelentékenyen növekedett ez alap tökevagyona az 1848-
ik évi törvények folytán megszűnt urbériségek kárpótlása 
fejében nyert földtehermentési kötelezvények, a nagyobb 
egyházi javadalmak időközi jövedelmei, s végre azon három 
millió forintnyi töke által, melyet 1856-ban a magyar-, hor-

') A m. k. cultus-ministernek a közalapítványi alapokról, jószágok-
ról ö es. k. ap. Fólségéhez intézett eló'terjesztése szerént. 

vát- és tótországi főpapság földtehermentési kötvényekben, a 
különböző egyházmegyékben lévő papnöveldék fenntartására 
felajánlott. Az ilyképen gyarapult magyaroszági vallasalap 
törzsvagyona, az 194.408 holdnyi ingatlanságokon kivül,2) 
a budai országos mint alapitványi főpénztárnak, 1867-ik évi 
deczember hó 31-én kelt, kimutatása szerint a mult év végé-
vel a következő volt: 

a) készpénzben 118,669 frt 96ya kr., b) állam-, ipar- é3 
magánkötvényekben 14.738,597 frt 88y2 kr., vagyis összesen 
14.857,267 fr t 85 kr. 

Mint császári s apostoli királyi Felséged a legalázato-
sabban 3 / . 3/. mellékelt költségvetésből kivenni méltóztatik, 
a vallásalap 1867. évi jövedelme a következőleg volt elő-
irányozva : 

Gyümölcsöző tőkék utáni kamatokból 722,189 frt . In-
gatlanságok és haszonvételekből 319,267 frt . Legfelsőbb ado-
mányozásalá eső egy házi javak időközi jövedelmeiből27,867fr. 
Járulékokból 45,384 frt. Vegyes bevételekből 10,000 frt , s 
igy összesen 1.154,707 frt. 

Folyó 1868. évre előirányzott jövedelme a vallás 
alapnak : 

Gyümölcsöző tőkék utáni kamatokból 755,000 frt . In-
gatlanságok és haszonvételekbőli jövedelem 300,000 frt . A 
legfelsőbb adományozás alá eső egyházi j avak időközi jöve-
delme 46,200 frt . Járulékokból 77,372 frt. Vegyes bevételek-
ből 3,008 frt . vagyis összesen 1.181,5»0 frt, mit a vallásalap 
mult évi 1.154,707 forintnyi jövedelmével egybevetve 26,873 
forintnyi többlet mutatkozik ; mely jövedelemszaporodás leg-
inkább a kezelési kiadások lehető megszorításának, az alapit-
ványi jószágok kezelésére nézve tett intézkedéseknek s azon 
lendületnek köszönhető, melyet a mezei gazdászat s jelesen a 
bérletek az 1867-ki kedvező termelési s forgalmi viszonyok 
visszahatása folytán országszerte nyertek. 

E jövedelemszaporodással szemben azonban az évi 
szükséglet is növekedett, kénytelen lévén ez alap az állam-
pénztár könnyebbitése czéljából oly költségeket is elvállalni, 
melyek eddig a kincstárból fedeztettek. 

A mi t császári s apostoli királyi Felséged a vallásalap 
3 / . alatti 1868-ik évi költségvetési előirányzatából legkegye-
sebben kivenni méltóztatik, a vallásalap 1867-ik évi szükség-
lete 1.142,737 frt, előirányzati jövedelme 1.154,707 frt, e sze-
rint többlet 11,970 frt volt; mig az alap 1868-ik évi szükség-
lete 1.191,602 frt, előirányzott jövedelme 1.181,580 frt lévén, 
a többlet 11.970 fr t rarug. 

Hogy a vallásalapnál mutatkozó hiány nem több, az 
csak onnan van, mert a jószágok jövedelme nem az 1861—66 
átalány, hanem az 1868-ki jósy.ágköltségvetési előirányzat 
szerint vétetett föl, a valódi hiány tehát csak is az 1868 ki 
év zárszámadásainak megbirálása után lészen számszerű pon-
tossággal meghatározható. 

Különféle kezelési költségek s járulékokon kivül, a 
s) Ide tartoznak a következő urodalmak : Csatta, Czegléd, Csolnok, 

Csákóvá, Kolos-Velkápolya, Mágocs, H:ircz Maria-Család, Mária-Nostra, 
Nagy-Köveres, Nyavalád, Piispök-Ladány Kenderessel. Pilis-ilarotk, 
Pátka , Porva, Rokolán, Sajólád, Somh ó-Vásárhely, Sz.-János-Elefánt, 
Vaiszló, Veresmart, Zobor, Baránd, Bottyán, Csajágh, Kemecse, Taksony, 
Vadász, Wandorf,Sz.-Dubráva, Tizsite, Moc ár, Duund és Draucz, a pesti 
ház, melyben az alapítványi ügyigazgató.-ág van elhelyezve s Pozsonban 
három ház. 



vallásalapból 1868-ra, mint fedezendök előirányozvák a kö-
vetkező főtételek : 

a) Szegény kegyuratlan róm. s gör. katholikus lelkész-
ségekben templomok és paplakok építésére s helyreállítására 
215,356 frt. Ebből helyreállításokra 75,356 f r t uj építkezé-
sekre 140,000 frt esik. b) A lelkipásztorkodással foglalkozó 
papság rendes illetményeinek (congrua) kiegészítésére 
406,294 frt. c) Papnöveldékre 170,246 frt . d) Gör. kath. káp-
talanok segélyezéséro jelesen : A nagyváradi gör. kath. káp-
talan fentartására 12,795 frt . A munkácsi gör. kath. káptalan 
fentartására 12,600 frt. c) Szerzetesek segélyezésére. 1. Kü-
lönféle a tanítással és lelkipásztorkodással foglalkozó szerze-
teseknek 9,349 frt . 2. Az eltiltott koldulás kárpótlásáért egyes 
szerzeteknek 49,633 frt. 3. Betegápolás- és nőneveléssel fog-
lalkozó apáczák részére 9,172 frt. f) A gymnasiumok és reál-
iskoláknál alkalmazott hittanárok részére 12,045 frt. g) Kán-
torok és tanítók segélyezésére 14,582 frt . Oly kántorok és 
tanítók részére, kik a más vallásfelekezetnek által fizetett 
járulékaiktól elestek, kárpótlásul 4,042 fr t . Különféle segé-
lyezésekre a hitoktatással foglalkozó s fegyintézeteknél lévő 
lelkészek, továbbá egyes tanitók részére 9,837 frt. Nyugdí-
jazásokra, a szolgálatképtelenné vált aggpapok s aggpapi in-
tézetek részére 9,689 frt. 

Hogy a magyarországi 5.138,013 lelket számláló romai 
kath. hivek részére egyházi szükségleteik fedezésére, jóllehet 
az 1848. 20. t. cz. 3. §-a minden vallás felekezetek egyházi 
és iskolai szükségleteinek közálladalmi költségen fedezését 
mondja ki, a kincstárból néhány csekély, tisztán magánjogi 
természettel biró kegyúri kiadáson kivül, mi segély sem vé-
tetik igénybe, az csak is a vallásalapjelen állásának köszön-
hető ; mindazáltal megfeszített gondos kezelés fog kívántatni 
arra, hogy a magyarországi népesség nagyobb felét képező 
vallásfelekezeti hivek folyton növekedő szükségletei ezentúl, 
az adó alap terhelése nélkül fedeztethessenek. 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PÁRIS, jul. 6-án. (Az általános zsinatról.) Az 1869-i 

dec. 8-án megnyitandó ökumenikus zsinat 19-ik századunk 
nagy eseménye leend. Könnyű a napjaink és e század első 
évei közötti különbséget megmérni. Akkor a forradalom 
majd az összes kath. országokban tabula rását csinált, a 
pápa szigorú fogságban volt, a bibornokok nem lehettek 
tanácsára; a protestánsok a nagy Babylonia bukását hirde-
ték. Ma daczára egyes szomorú defectióknak az egyház 
visszanyerte uralmát, és ünnepélyesen fog tanácskozni azon 
főbb kérdések felöl, melyek a jelenkorban a hivek lelki üd-
vét érintik. Az összehívó bullából is látható, hogy a zsinat 
nem fog hasonlítani nemzeti gyülekezetünkhez, mely midőn 
a franczia monarchiát ujjászülni akarta, megdöntötte azt. 
A szabad-gondolkozók csudálkoznak azon, hogy a katholi-
kusok ezen alkalmat fel nem használják egyházok gyökeres 
átalakítására a modern elvek szellemében. Az egyház ítél, 
de nem ítéltetik, reformál, de meg nem másittathatik. A 
„Constitutionnel" azt jósolja, hogy a concilium 25 évig fog 
tartani. Nem tudjuk, a liberalismus eme vén patriarchája 

mivel támogatja véleményét. Bizonyos, hogy a tridenti zsi-
nat harmincz évig tartott, de mi a vasutak és távirda korá-
ban élünk, és azért lehet, hogy 3 —6 hó alatt befejeztethetik. 

A katholikus fejedelmek valljon a zsinatra bocsáttat-
nak-e V Nehéz volna meghatározni. A tridenti zsinaton több 
izben akadályozták az ügymenetet igaztalan praetensioikkal, 
azonban mindannyian nyiltan vallották a katholicismust. 
Részvételök oka egyszerű. A polgári társadalom a vallási-
val sokféle kötelékekkel függ egybe, és a vegyes tárgyak 
száma nagy. A fejedelmek részvéte sokszor felhívatott a ha-
tározatok könnyebb keresztülvitele érdekében. Mai nap 
talán egyedül Spanyolország az, mely mint egészen katho-
likus hatalom jelentkezik. Austria kormánya ellenkezésbe 
tette magát, megszegvén a concordatumot, a szentszékkel. 
Kétes dolog, lia valljon a fejedelmek akarnak-e a zsinaton 
képviseltetni ? követeik nem igen fényes szerepet fognának 
itt játszani. A polgári társadalom mindinkább elvál a vallási 
rendtől, a törvények- és intézményekben nem igen gondol-
nak a keresztényelemmel. A törvényhozás tisztán polgári 
czélokat tar t szem előtt. Ha jobbra fordulna, az egyház szi-
vesen nyúj t ja kai-ját, de kétes, ha ilyen fordulat 18 hó alatt 
eszközölhető-e ? Azért minden a körülményektől függend. 
Nem az egyház utasítja vissza a discussiot, mindig kész le-
vén fogadni a fejedelmeket, kik jó hitben elébe terjesztik 
megjegyzéseiket. Az egyház mindig a legnagyobb tisztelettel 
viseltetik a fejedelmek iránt, és kész támogatni a világi 
hatalmat. 

Egy lap azt kérdi, mily érdekök volna a fejedelmek-
nek a zsinat előmozdításában ? Az érdek igen is nyilván-
való : az egyház mindannyiokat védi, közvetlenül, vagy 
közvetve az igazság és rend elve által, melyet hirdet, ter-
jeszt mindenütt a világon. A katholikusok mindenütt a vi-
lági társadalom legjobb támaszai. A protestáns államokban 
is vannak mindenütt katholikusok, és semmikép sem kívá-
natos azoknak is, hogy a pápa függetlensége veszélyeztessék 
és nekik kötelességök kath . alattvalóik vallási biztonsága 
fölött is őrködni. A politika és diplomatia sok ügyet elinté-
zendnek a fejedelmek jelenléte nélkül is. Legyünk nyugta-
lanság nélkül, a kérdések, melyek most Európában hányat-
nak, meg fognak igy vagy amúgy oldatni. A zsinat lecsen-
desitési, kibékitői tisztében eljárand, visszavezetvén a feje-
delmeket és népeket keresztény érzelemre és a bölcs politika 
szabályaira. Ez a katholikusok reménye. IX. Pius ugy szó-
lott, mint az isteni mester : tamquam potestatem habens. A 
modern gondolkozás bizonytalanságai- és nyugtalanságainak 
közepette ő veti az üdv horgonyát. A kifáradt népek az egy-
ház-felé fordulandnak, kiáltván: nálad van egyedül a béke 
szava. 

LONDON, jul. 6-án. Bármint vélekedjenek a lapok, 
az ir államegyház nem éli túl a lordok házában nyert dia-
dalt. Az alsóház ítélete, mely az országé, meg nem másiita-
tott a felsőház votuma által, csak végrehajtása napoltatott 
el 6 hónapra. Ha az ir államegyház megsemmisítésére még 
egy lökés szükséges volt, ezt megadta a felsőházi tárgyalás. 
Azon elv, melyen nyugszik az államegyház, senki által sem 
védetett. Mindannyian megengedték a kebelében szükséges 
gyökeres reformokat. Kitetszett ama vitákból, hogy az ir-
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landi anglicanismus legelszántabb védői örülnének, ha még 
transactio lehetséges volna, készek lennének a jövedelem 
egy harmadát a püspökségek felét feláldozni. Az ir állam-
egyház jelen állapotábani meghagyásáról senki sem álmodo-
zik, az anglikán főpapok magok is csak |gyengén védelmez-
ték a menthetetlen ügyet. A canterbury-i érsek öt perczig 
szólt, és Dr. Wilberforce oxfordi püspök ugy beszélt, hogy az 
irlandi katholikusokat bizonyosan meg fogja nevettetni. W. 
püspök ugyanis azt merte védelmezni, hogy az ir államegy-
hás ma is szent Patr ik egyháza. A zöld Erin védszentjéből, 
apostolából a reformatio elöharczosát csinálta, az anglicanis-
mus apostolát akarta feltüntetni. Wilbenforce püspök azon-
ban hallgatott arról, ha valljon sz. Patr iknak volt-e felesége, 
mint a más anglikán püspököknek, hanem állította, hogy sz 
Patrik házas, nős papnak volt fia és unokája, s oly család-
ból származott, mely már azon korban az anglicanismus el-
veit vitte gyakorlatba. Ily tréfák nem érdemelnek komoly 
czáfolatot. Mi ohelyett utaljuk a főpapot Cullen bibornok 
legújabb pásztori körlevelére, mely megismerteti vele majd 
Irhon apostolát, kinek történetét az oxfordi püspök úgy lát-
szik, csak regényekből ismeri. 

A lordok házának a fönemlitett tárgy fölötti három-
napi tanácskozmányai az alsóházban tartott alapos, kimerítő 
beszédek után csak kevés érdeket költhettek. Azon bili, 
mely követelte, hogy az irhoni államegyházban a kinevezé-
sek felfüggesztessenek, nehogy uj érdekek támadjanak, el-
vettetett ugyan, de a prot. iregyház, mint államintézmény 
nem védetett, nem igazoltatott, amiért az irhoni katholiku-
sok a közvélemény fóruma előtt megnyert térből egy talpa-
latnyit sem vesztettek. 

Ami a transactiot illeti, ez szintén lehetetlen. Jól 
mondja a Times, hogy az angol nép bir hite bátorságával, és 
ha egyszer valamely követelmény igazságáról meg van győ-
ződve, kiveszi azt, hogy elégtétel szolgáltassák. Oly egyház, 
melyhez a lakosok alig egy nyolczada számitható, mint ál-
lamegyház fön nem állhat. Engedjünk — úgymond a Times 
— szabad menetet a kérdésnek, mely igy tehető fel : igazsá-
gos-e vagy igazságtalan, hogy egy nemzeti vagyon alakosok 
alig egy nyolczadának maradjon birtokában ? 

A szabadelvű pár t soha sem fog beleegyezni compro-
missumba, mely bármily alakban meghagyja ama intézményt. 
Gladstone resolutioi és törvényjavaslata fölött a választók 
fognak az u j választások alkalmával dönteni, és akkor meg-
leend a helyes, az egyedül helyes megoldás. Az ir államegy-
ház védői és megtámadói — úgymond a Times — a nemzetre 
hivatkoztak. Az a kérdés már most, ha valljon a. nemzetet, és 
annak közvéleményét a lordok, vagy a képviselők háza kép-
viseli e ? A válasz erre kétséges nem lehet. 

Es valóban megközelítő számítás szerént előre lehet 
mondani, hogy az u j választói testületek nagyobb része az 
irhoni államegyház megszüntetése mellett fog nyilatkozni. 
Igy meg fog szűnni az anglicanismusnak Irhonbani gyűlöle-
tes privilégiuma. A vakbuzgóság, mely utolsó menhelyét a 
fölsőházban találta, elismeri tehetetlenségét annak megmenté-
sében. Disraeli ministeriuma pedig Anglia becsületes aspira-
tioi ellenében harczolván, örökre vesztett ügyhez kötötte 
sorsát. 

IRODALOM. 
„Der Mensch und seine Stellung unter den organischen We-
sen. Von Dr. J . B. Holzammer. Broschüren-Verein. Dritter 
Jahrgang. Nro 10. Frankfurt a. M. Verlag für Kunst und 

Wissenschaft." (G.Hammacher.) 
(Folyt.) 

4. Az egymásbóli kifejlődés hypothesise. 
E helyütt, miután megjegyezte a t. szerző, hogy Isten-

nek, mint minden létező dolog, jelesen pedig az ember min-
denható, legbölcsebb, legjobb és teljesen szabad Teremtőjének 
mellőzésére korunkban használni szokott ürügy még az úgy-
nevezett „Entwickelungshypothese", — helyesen teszi hozzá, 
hogy ez sem tartozik a mai istentelen tudomány eredeti gyárt-
mánya közé. Hanem egyike azon ellenvetéseknek, melyek 
már nem egyszer megczáfolvák, és mégis napjaink tudáléko-
sai ugyanazokat az asztal alól fölszedvén újólag a meggondo-
latlan közönség elé tálalják. — Már Anaximander, Thaïes 
tanitványa, azt tevé föl, miszerént az emberek először halak, 
aztán kúszó, utóbb emlős állatok — és végre emberek lőnek. 
— Fölmelegité azt a 18-dik század közepén Demaillet. Ö 
valami nagyot akart vele mondani ; tulajdonképen pedig ama 
régi Ízetlen álbölcselem uj alakba öntésén kivül mitsem tőn. 
— Munkálata, melyet a hypothesis védelmére irt : „Unter-
haltungen eines indischen Philosophen mit einem französi-
schen Missionär über den Ursprung des Menschen" etc. épen 
nem lehetett oka annak, hogy többen, kiknél az akaratrom-
lottság és a féktelen képzelem kezetfogtak, — e kény-állit-
mányt annyira felkarolták ; hanem nem következtetés, me-
lyet e theoriából vonni szerettek, hogy az ember csak olyan, 
mint más szerves lény, hogy az állat- és növényvilág külön-
félesége közös eredőtöket tekintve nem lényeges. — Midőn 
az álbölcsek az üdvünket illetőleg megkivántató kérdések 
megfejtésére, különösen a földnek, mint lakóhelyünk, cselek-
vésünk és örök rendeltetésünk előkészitési tereül kijelölt égi-
testnek, és magának az emberi nemnek kezdete- é3 eredetére 
nézve a jobb-keblüekben méltán sajnálkozást keltő tévesz-
méket terjesztének ; a lángbuzgalmu igaz tudósok bátran a 
küzdtérre léptek és a tudományos vagy eröszakszülte megtá-
madásokat elhárították, nem vonakodván megvallani azt, 
hogy a teremtés egyes napjain, vagy, ha ugy tetszik, korsza-
kaiban, észrevehetni ugyan a teremtésnél bizonyos fokozatot, 
de nem egymásbóli fejlődést. — Fontosak, miket a t. szerző 
e hypothesis vége felé mond : „Und der Beweis für so unge-
heuerliche Behauptungen ? „Der Mensch wird nur durch sich 
selbst Mensch. Naturwesen entzweit er sich zuerst mit der 
Natur durch die Erfassung seiner selbst (Freiheit) und Un-
terwerfung der Na tu r , und nun beginnt die Entwickelung, 
u. s. w. Das ist Wissenschaft in 19. Jahrhundert! Ein Thier, 
ein Affe, gibt sich selbst das, was er noch gar nicht hat, und 
was obendrein der Natur und dem Wesen des Thieres am 
vollständigsten fremd ist, das höchste geistige Gut, das Selbst-
bewustsein und die Willensfreiheit. Ebenso gut konnte es 
sich freilich auch das Dasein geben, und als es noch gar nicht 
existirte, die höchste Macht offenbaren , in dem es sich selbst 
erschuf. Ein Thier, das sich selbst der denkenden und frei 
wollenden Geist gibt, ein allmächtiges Nichts, das sich selbst 
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erschafft, — das sind die herrlichen Errungenschaften einer 
Wissenschaft, die sich mühet den allmächtigen Schöpfer sammt 
seinem Ebenbild zu enttLronen !" (16. 1.) 

De hol a gonosz szenvedély uralkodik, ottharcz támad, 
harcz mind halálig. A kevélység megdönthetlen harczos, kit 
a sebek és vereségek csak dühösebbé tesznek. Mindent fel-
használ fegyverül. Soha sem mondja : ,megadom magamat !' 
— Mi sem levén lehetetlenebb, mint a kinyilatkoztatott hit 
és a hitetlenség egyesítése, sokan, gúnyos arczot vágva az 
Isten igéje ellen, előállottak a Darwin-hypothesissel. 

5. Darwin hypothesise. 
E hypothesisnek, mint már neve is mutatja, Darwin 

ada létet, kinek elvei, álakoskodása Angolhon határain is 
túlterjedtek. — Azonban annak alapja, miért szitottak any-
nyian e theoriához, nem másban lelhető föl, mint soknál a 
tudatlanságban, többnél pedig a romlott szívben, a féktelen 
szenvedélyek dühében, mely a józan ész intöszavára initsem 
ad. Azon kárbozatos remény volt itt a főrugó, hogy e hypo-
thesis folytán a szentirásnak a teremtést illető előadását, Moy-
ses első könyvének hitelességét könnyű szerével megdönthetni, 
hogy e theoriából következetesen be lehetne vitatni, misze-
rént az Isten az összes világnak mind anyagjára mind alak-
jára még sem alkotója. Fölkaroltaték tehát a nézet azon kö-
vetkeztetések miatt, melyeket belőle vonni ohajtának azok, 
kiknek a kijelentés nincs szájízük szerént, és a helyett min-
denben vakon a csalékony emberi észhez fordulnak egyes-
egyedül, nehogy, mint mondogatják, e legfelségesebb tehet-
ségünk lealacsonyáttassék V ! — Mit hathatósan támogat 
azon tény is, hogy Charles Darwin könyve, melyet 1859-ben 
tőn közzé', és rövid időn Bronn, heídelbergi tanár németre is 
fordita, a természettudományt, noha egy két kérdésre vet is 
világot, valósággal egy fokkal sem vitte elébbre. A ki az ellen-
kezőt állítja, a kitünőbbnél kitűnőbb természetbúvárok elle-
nébe helyezkedik. A mi már az „Uebor die Enstehung der 
Arten im Thier- und Pflanzenreich durch natürliche Züchtung 
oder Erhaltung der vervollkommneten Rassen im Kampfe ums 
Dasein" czimü munka tartalmát illeti, mi belőle igen röviden 
a theoria alapelveit közöljük. Az, valamint Schleiden e hy-
pothesis egyik kiváló előharczosa, azon eszméből indul ki, 
hogy, ha tán a legroszabb esetben a durva vagyis rendbe 
nem hozott világ-anyagnak Isten általi első létrehozását meg 
is kellene engedni, de a világnak lassankinti képzését, mind 
lelkes mind lelketlen lakókkal benépesittetését, és minden-
nek, a mi teremtve lőn, a legbölcsebb elrendezését ugyan-
azon Istennek, mint létrehozónak, teljességgel nem lehet 
tulajdonitani. — Jelesen Darwin és ezen legbuzgóbb hive, 
Schleiden, hogy valami nagyot mondjanak, azzal állának 
elő, miszerént az ő elméletők elvitázhatlan bizonyosságú 
tényeken, mint megannyi megingathatlan alapelveken 
sarkallik. Mely alapelvek im ezek: a) Az öröklés (die 
Erblichkeit), mely szerént minden szerves lény sajátságait 
«s ismérvéit utódjaira áthagyomázni képes, b) Az átváltozat 
(die Veränderlichkeit), melynél fogva a szülött, utód ogy-
kissé mindig eltér a szüléktől, úgy, hogy nincs két ugyan-

azon nemű organicus lény, melyek teljesen egyenlők volná-
nak. — E képesség az elébbivel szemben áll. c) Az öröklés 
és átváltozat e két képessége közösen hat az életmüvezetre ; 
elődeitől a sarj a jót átveszi és a czélszerüen változott ismét 
öröklő lesz. Ezt Darwin a természetes választás (natural se-
lection) képességének nevezi. — Darwin és Schleiden fölte-
szik, hogy e változások lassankint lényegesek lesznek, és 
valamely szerves lény sarjadéka ezredek multával más fajjá 
válik, d) E változások kisebbszerüek vagy lényegesek. — 
Az elébbi esetben senki sem gondol velük, a másodikban az 
elébbiekhöz képest haladásra mutatnak, s az ú j állatnak 
életét megkönnyitik és megmaradnak, sőt tovább fejlődnek, 
vagy megnehezítik az Organismus működését és kive<ztét 
szülik, e) Mindehhez huzamos, rendkívüli sok idő, száz meg 
százezer év kivántatik stb. (20. 1.) 

(Folyt.) 

VEGYESEK. 
— B a r t a k o v i c s Béla érsek ö exclja Nyireö Gábor 

urasági ispány leánykájának nevelésére évenként 100 frtot 
méltóztatott sajátjából utalványozni. (P. H.) 

— Az irodalmi téren is jelesen ismert K u b r i c z k y 
András taksonyi esperes-plebánus egybegyüjté 25 éves áldo-
zár paptársait a felszentelés emléknapjának megülésére. A 
többi épületes foglalkozás közt fölolvastatott a herczeg-
primáshoz fiúi hódolattal intézendő levél, melyben a jelen-
levő paptársak ezen örvendetes ünnep alkalmából az anya-
szentegyház és annak feje iránt rendületlen ragaszkodásuk 
nyilvánítása mellett péterfillérként 50 frtot küldöttek szent-
séges atyánknak. (T. T.) — Nemes szivek nemes eszmékkel 
foglalkoznak, és jellemöket megillető kegyeletes tényeket 
gyakorolnak. 

— Lorettoban bizony os gróf Fanelli tétetett a kormány 
részéről aSantaCasa administratorává. A félév végével fölnyit-
ván a könyöradományok és misék pénztárát volt benne 9161 
frank ezüstben, és 55 arany 20 franknyi értékben mindegyik. 
Ezen administratornak szokása az arany és ezüstpénzt bank-
jegyekre váltan', mi által mindig tetemes nyereség csúszik 
az ő zsebébe. 

— Ha igaz, Pesten megalakult az első kőmives páholy; 
programmján nagy szavak vannak, de egy pont sincs, me-
lyet a becsületes keresztény ember már vallásánál fogva nem 
volna köteles megtartani; ennek tehát nincs szüksége még 
titkos társulatba is lépni ; a ki pedig hit nélkül lép e kárhoz-
tatott szövetségbe, csak ámitásul használja a kömivesség rút 
képmutatást rejtő phrasisait; is igy tudni lehet, kik vannak 
ott. Becsületes hi vőnek és honpolgárnak semmi szüksége 
sincs a szabad kömivességre. 

— Milanóban a praefectus a megszüntetett kolostorok-
hoz tartozó templomokat mind bezáratta. A maltai vitézeké 
csak imént végeztetett be, igen szép, és benne a lorettoi 
Santa Casa van utánozva. — A templomok kevesbittetnek, 
a korcsmák és bordélyházak szaporodnak ; mindenütt az 
anyag emeltetik a szellem fölé. 

Hegyes adakozás. 
A vácz-püspökmegyei egyházhivataltól : 

a Sz.-Gyermekség-Társulatnak . . . . 22 frt 80 kr. 
a Sz.-Bonifáez-egyletnek . . . . 7 frt 2b kr-

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor és társainál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, julius 29-én. 9 . 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1868. 

TARTALOM : Az egyház és politika. — A tanulmányi 
alap. — Az egyetemi alap. — Egyházi tudósitások. — Iro-
dalom. — Vegyesek. 

Az egyház és politika. 
Sokszçirmondatott már helytelennek, hogy az 

egyházi szószék clerikalis politikának üzésére hasz-
náltatik; ámbár ugyanazon gáncsolók igen okszerű-
nek tartották, ha ugyanazon szószékről a kormány 
vagy állam egészségügyi, nemzetgazdászati és poli-
tikai törekvései támogattattak ; rosz néven vették a 
püspököknek, ha pásztori leveleikben az egyház kül-
sőérdekeire nézve és kellő időben nézetüket vagy 
meggyőződésöket érintették, ámbár mindenkor óhaj-
totta a kormány, hogy az uralkodók érdekei mellett 
fölszólaljanak. 

Az egyház maradjon távol a politikától. Igen 
jól van, nem fog a politikába keveredni, mihelyt nem 
lesz általa érintve ; fölhagy a politikával, mihelyt be-
bizonyittatik, hogy hiveinek lelki üdvére nézve a po-
litika üzelmei nem veszélyesek. Igen szivesen, önkény 
tesen mellőzne minden politikát, lia azon időkben 
élnénk, midőn a fönséges tűzoszlop, mely a írigyszek-
rényt megelőzte és megállott ott, hol Isten akarta, 
hogy választott népe megnyugodhassék, szolgált a 
népek lépteinek vezércsillagul; akkor sem volna 
szüksége lemondani, lia testetlen eszméről volna szó, 
mely egyedül az emberi szivben ütötte föl tanyáját ; 
de a két reális tényezőnek az állami s vallási életben 
egymást korlátoló vagy keresztbe vágó érdekeinél 
fogva ily önmegtagadás sem nem lehetséges, sem 
kivánatos. 

Igaz, a kath. egyház bir azon Ígérettel, hogy a 
pokol kapui nem fognak diadalmaskodni rajta ; 
mindamellett vallásunk isteni szerzője nem akarta, 
hogy az apostolok és tanitványai Isten mindenható-
ságára bizzák tanitmánya terjesztését ; nem akarta, 
hogy csak tétlenül, nyugodtan nézzék, mint fog a 
hivők száma természetfölötti módon közvetlen isteni 
befolyás által növekedni. Isten végzete szerént el 

volt határozva, hogy fia emberi testet vegyen ma-
gára, abban éljen, szenvedjen és haljon meg; épen 
igy, tehát emberi módon kell teljesedésre vezetni 
az isteni müvet ; vagyis az egyház arra volt kezdet-
től fogva utalva, hogy ámbár Isten lelke lengi át, 
földi eszközökkel éljen küldetése magas czéljainak 
elérésére. 

Az oly sok és nagy hithősök martyromsága, 
oly sok jámbor és bölcs tanárok példája, az oly szi-
gorú és bátor remeték ascesise voltak a legnagyobb 
szellemektől használt eszközök a megtérítésre, a vé-
delem* és utánzásra. Ez höspolitikája volt az első 
háromszázadban a kereszténységnek, oly politika, 
mely a szóban, élet- és halálban egyaránt nyilatko-
zott. -Ne mondja senki, hogy a vértanuk egyedül 
hitvallásuk védelmére szorítkoztak, hogy hősiessé-
göK inkább tűrés-, szenvedésben állott mint nagy-
szerű tettekben, s hogy nálok semmi nyoma sincs 
annak, mit mi ma politikának nevezünk. A szent-
atyák bővebb tanulmányozása és az akkori viszo-
nyok igazságos méltánylása mindenkit meggyőzhet, 
hogy a kereszténység nem csak az államvallással, 
ha ezen szót Romára lehet alkalmazni, hanem magá-
val az állammal is ellentétbe jött. Máskép honnan 
lehetne származtatni a véres üldözéseket a különben 
minden vallás iránt oly igen türelmes romai biroda-
lom részéről ? Honnan azon elütő jelenet, hogy mig 
Romában minden cultus, még a zsidót sem véve ki, 
vendégszerető befogadásra talált, egyedül a keresz-
tények Istenének imádása büntettetett? 

A mint a látható egyház létezni kezdett, létének, 
földi részének tekintetéből az érzéki világ föltételeit 
is el kelle fogadnia ; ki kellett küzdenie létezése le-
hetőségét, existentiájának jogát, mire utalni látszik 
az egyházi terminológia is, mely szerént az egyház 
„vitézkedő"-nek neveztetik, mely mellé a szenvedő 
és győzelmes egyház soroltatik. Az első századok 
erőslelkü hitvallói nem elégedtek meg csak a benső, 
szivbeli cultussal, sem egyéni meggyőződéssökkel ; 
ha a politheisták üzelme őket ellenmondásra hivta 
föl, a hol a hallgatást és színleges beleegyezést bün-

9 



- H 6 6 

nek tartották : ott bizonyságot tettek Jézusról, nyil-
tan elvetették a polytheismust, az állam alapját, és 
rettenthetlenül bevallották a szent igazságot. A ke-
reszténységnek ezen positiv nyilvánulása volt benső 
oka az ellene emelt vádak- és üldözéseknek. 

A hol az összes élet liarcz, annak kell lenni az 
egyház életének is, az alaknak, melyben a látható 
egyház létezik. Az egyház polemisált az ó Roma 
e l l e n , polemisált azon barbárfőnökök zsarnoksága 
e l l e n , kik a C a e s a r o k trónjára helyeztettek. Ezen 
polémia elemeit foglalja magában azon politikának, 
mely ma oly heves gáncsolást idéz föl. Igen, az egy-
ház politikába vegyült ; politisált, ha azt igy akar-
juk nevezni. Küldöttei szárnyra kelve siettek ud-
varról udvarra, és élesen bátran emeltek szót a 
fejedelmek, nejeik és gyermekeik rosz erkölcsei el-
len; az egyház féket vetett a zabolátlan szenvedé-
lyekre, a fejedelmek kőszivét igyekezett meglágyí-
tani, lelkismeretüket megrenditeni, az elnyomotta-
kat a hatalmasok haragjától megvédeni ; iparkodott 
tevékenységének körét nagyitani, egyházokat, ko-
lostorokat, nevelő- és menhelyeket emelt a lelkek 
megmentésére. Az egyház ösztönözte a most gyű-
lölt szerzeteseket, a mivelődés ezen előőrseit, kik 
: :,ájaskodó ócsárlóikat a tudományosságban már.8. 
tizázaddal megelőzték, a setét erdők kiirtására és a 
szűzföld mivelésére. Mily sok térség, mely most már 
paradicsom, köszönheti arany kalászait a szerzetesek 
fáradhatlan áldásos verejtekézésének. Az egyház 
megkisérlette a zord hóditók vad erkölcseit szelidi-
teni, behozta az Isten-békét, t reuga Dei, és parancs-
szava által igyekezett véget vetni a szünteleni vé-
rengzésnek. Az egyház jótéteményekkel halmozta 
el az emberiséget nem számitva hálára, nem aratva 
köszönetet. Bizonyos tekintetben a haldokló nagy 
pápának e szavai: Quiadilexijustitiam etodii iniqui-
t a t e m , propterea morio^ in exilio, az egész egyházra 
alkalmazhatók. Az egyház politikája ép u g y moz-
gásba hozta a jámbor szerzetesek kezeit, mint ékes-
szólóvá t e t t e küldöttjeinek ajkait. Az egyház min-
denkor öntudatosan munkálta kitűzött czélját oly 
kitartással és szívóssággal, minőre máshol nem akad-
hatni, és a mai büszkén pöffeszkedő haladás az egyház 
fáradalmainak tu la j donithatja egyedül legnagyobb 
részt azon resultatumokat, melyek dicsőségének ta-
lapzatát képezik. 

Ámde mit válaszolnánk, ha va^ki mondaná: 
az egyház politikáját régisége épen nem menti ki, 
az akkor ép oly gáncsolandó volt mint ma. M csoda? 
tehát az evangeliom hirdetői ne teljesítették volna 

föladatukat és jobban tettek volna a szent vértanuk, 
ha a hamis isteneknek inkább tömjéneztek volna mint 
hogy meghaltak? Lehet-e gáncsolni, ha az egyházi 
tanításnak bámulatra méltó és utánzandó példányai, 
a két Kelemen, Origenes, Tertullian , Ágoston stb. 
a pogányok életmódja ellen buzgólkodtak, ha ők 
keresztény szempontból a megromlott Roma undok-
ságait élesebb szavakkal ostorozták, hogy ők cleri-
kális politikát űztek? Vagy talán jobban tettek 
volna a pápák, hogy ha, a vadnépekhez a fölvilágo-
sodás, haladás érdekében nem küldötték volna hírnö-
keiket, vagy, mint liberálisaink most akarják, az elké-
szített predikatiot helybenhagyás végett először alá-
terjesztették volna a rendőrségnek ? 

Oly megbocsáthatlan balfogás-e továbbá, ha az 
egyház mindenütt u j életet ébresztett, terjesztett, ha 
a szegény népet nem csak Isten igéjére oktatta, ha-
nem czélszerübb földmivelésre is, és nem csak szel-
lemi hanem testi táplálékot is nyújtot t neki ? Vagy 
terhelő körülmény-e az, hogy az egyház, melynek 
szava még egyedül hatott keresztül a fegyverzörejen, 
békét parancsolt; hogy a lelkek fölötti hatalmát a 
közjóra irányozva gyakorolta? 

Az egyház politikája megóvta a világot a nép-
vándorlás barbarságába való visszaeséstől, Európát 
az islam elözönlésétől és azon szerencsétlenségtől, 
hogy a népek nehéz körülmények közt gyáva, okta-
lan fejedelmek által kormányoztassanak. 

Általánosan elismertetik, mily jótékony volt a 
Keletnek mélyebb megismerése ; de elfeledik, hogy 
egyedül az egyháznak jól átgondolt politikája ve-
zette a Keletre azon féktelen csoportokat, melyek 
Európában egymás fölmészárlását tűzték ki maguk-
nak, és a világot tűzzel vassal készek voltak elpusz-
títani. 

A reformatio idejében az egyházi politika ter-
mészetszerűleg önfentartásra és pótlásra irányult . 
Az annyaszentegyháztól való elszakadás szomorú 
következményeire nézve oly sok a prot. tanúság, 
hogy másokra alig szükséges hivatkozni. A kath. 
egyházpolitika küzdött az üivtelen elválás ellen, 
anélkül, hogy saját hibái elől behunyta volna sze-
meit. Ha VI. Adorján pápa elismerte a reformatio 
szükségét a főben és tagokban, távol kell lenni a 
szincskedés és átalkodottság minden gyanújának. 
Ámde az egyháznak az erkölcsi téren szükségelt 
reformatioja senkit sem jogosított föl annak megta-
gadására vagy elhagyására. Nem is volt szent meg-
győződés, vagy a tévelyeknek közepette tiszteletre-
méltó törekvés, mi a kérdést véglegesen eldöntötte; 



nem a nép volt, mely a „salaktól megtisztított tant" 
fölkarolta, emelte, hanem a függetlenség és egyházi 
javak után ahitozó egyes német fejedelmeknek ön-
érdekű, és későbbi udvari apologeták által gondosan 
fölczifrázott, szemtelenül bemázolt politikája, mely 
által őseik vallását ideiglenes előnyökért elcserélték. 
Később, meglehet, egyik vagy másik prot. fejedelem-
nek buzgalma komoly volt, de az első indok, tudva 
vagy nem tudva mindig a fejedelmei haszonvágy 
vala. Nem Roma, sem a kath. egy ház csalták az ide-
geneket a német földre, nem a pápák fölhivása követ-
keztében tűzték svédek, dánok és francziák zászlóju-
kat és ágyúikat a német sánczokra. 

A mint szembe szállt az egyház a középkor na-
gyobb és kisebb fejedelmeinek despotismusával, 
ugy tárták ki a legfőbb teljhatalom után sóvárgó 
birodalmi tagok az absolutismusnak kedvező uj tan 
előtt karjaikat. A protestantismus nem állhatott fön 
fejedelmi kegy nélkül, a kath. egyház ellenben nem 
szükségelte a fejedelmi barátság verőfényét, hogy 
tenyészhessék. Mig a romai curia az ő hű védőjétől, 
VIII. Henriktől megtagadta a kivánt dispensatiot, 
mivel ellenkezett az egyház törvényével : Luther meg-
engedte, helyeselte Fülöp tartományi gróf kétne-
jüségét. 

Ezen, már alapjában különböző eljárás az uj 
és a régi tan részéről az uralkodók vágyainak irá-
nyában képezi századokon át a két egyház jellemét. 
Egyik részen áll a függetlenség, önállóság a világi 
hatalomtól, a másikon az egyháznak a fejedelmi ön-
kény alá való igázása. 

Ismeretes a tény, hogy az absolut kormány-
forma a 17-dik század második felében fejlődött ki 
az előbbeni államintézmények romjaiból; útjában 
mindenütt az egyházba ütközött. A placetum regium, 
a gaHicanismus, és a territoriális rendszernek egyéb 
kinövései voltak azon eszközök, melyek által az ab-
solut államhatalom Ife akarta küz leni azon hatalmat, 
mely az u j korszak szűkkeblű dogmatismusával még 
egyedül szállhatott némileg szembe. Az államhata-
lom ezen törekvései az egyház aláigázására tetőpont-
jokat érték el Tombai, Arranda, a bourbon udvar, 
franczia parlament, II. József, és a febronianismus 
harczaiban Roma és a pápaság ellen. 

Ha el is ismerjük egyik vagy másik fejedelem-
ben a nemesebb indokokat, melyek őket vezérlék az 
egyház megtámadására nyújtott segélyben, de mérv-
adó elveiknek igazságát soha sem ismerhetjük el. 
Mikép is lehetne az absolutismustól szabadságot és 
jogegyenlőséget kivánni ? A mily kevéssé ismerték a 

portugali és osztrák Józsefek a szabadságot, és lia 
ismerték is volna, nem akarthatták, ép oly kévéssé 
szabad azon nyomást, mely alatt akkor az egyház 
volt, helyeselni, visszaidézni. 

Hogy az egyház ily megtámadások irányában 
nem viselhette magát szenvedőlegesen, könnyű be-
látni; mindazáltal politikája nyugodt, méltóságtel-
jes, a türelemnek és szenvedésnek, de nem a hátrá-
lásnak, sem a jó ügy gyei való fölhagyásnak politi-
ká ja , az ünnepélyes óvásnak, erélyes tiltakozásnak 
politikája volt ; a jóreménynek és a jobb jövőbeni 
teljes bizalomnak politikája, hogy kedvezőbb napok 
fognak bekövetkezni, mint be is következtek. A Jo-
sephinismus, bármennyire kapaszkodjanak némely 
elmaradt szellemek az egyház elnyomásának ezen 
schibboletjébe, legyőzött álláspont, anachronismus, 
történelmileg emlékezetes monstrositás, és semmi 
több. — 

A szentszék nyomorgatását Francziaországban 
a kath. cultus megszüntetése követte, ez volt kez-
dete a végnek. Csak a fölénynek voltak ünnepei, a 
Megváltó ünnepeiről nem volt többé szó. Ezen vég-
legesség utat tört a visszafordulásra és pedig olyanra, 
mely következményeiben az egyház szabadságára 
vezetett. 

Mig nyugoton és délen Európában az egy-
ház ostromoltatott, Lengyelországban bátran szállt 
szembe a moscovitismussal. Oroszországnak a len-
gyelek iránti veszélyes terveire nézve nem volt na-
gyobb ellensége a lengyel püspöki karnál , azon 
jámbor, nemzeties főpapoknál, kik Európának az 
ázsiai barbarság elleni régi védfalát, az egyháznak 
pedig a katholicismussal legbensőbben egybenőtt és 
ezernyi szálak által el válás zthatla nul összekötött 
nemzetet meg akarták tartani. 

Nincs szándékunkban az egyház politikáját 
minden legkisebb részletében igazolni, megengedjük, 
hogy legjobb szándéka mellett az eszközök megvá-
lasztásában talán nem volt mindig a legszerencsé-
sebb; de annyi bizonyos, hogy az egyháznak álta-
lában és különösen az emiitett modorban lehet, kell 
is politizálnia, és mindegyik hivének szent köteles-
sége annak közös érdekeit védeni ; kötelességfeledett 
volna kivált a pap, ki nyugodtan tudná nézni, mint 
borul lángba a közös tető, és mint rombolja szer-
kezetét a hivatlan politika; mely ha az egyházi 
térre átcsapó ügyet pendit meg, meg kell engednie, 
hogy az egyház is azon a téren szólhasson hozzá. 

1-k. 
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A t a n u l m á n y i a l a p . 

A felügyeletem alatt álló második nagyobb alapitványi 
alap a tanulmányi, mely dicső emlékű Mária Terézia király-
nőnek köszöni lételét. A felséges királynő ugyanis, nehogy a 
köznevelés ügye a Jézus-társaságiak rendjének feloszlatása 
folytán csorbát szenvedjen, az eltörölt rend összes ingó és 
ingatlan vagyonát, melyet az úgyis a köziskolák ellátásának 
terhe mellett birt, 1780-iki martius 25-én kelt oklevelével a 
tanulmányi alap és az országban létező nyilvános iskolák 
örök javadalmává rendelte. 

Az alapnak a fentebb idézett királyi kiváltságlevélben 
adományzott s eredetileg a helytartótanács kebelében alko-
tott tanulmányi bizottmány s illetőleg a m. kir. helytartóta-
nács felügyelete alá rendelt javak állományában idő folytával 
pótadományozás, csere és adásvevés által tetemes változások 
történtek. A mint a fentebb •/. alatt idézett kimutatásból ki-
d e r ü l j tanulmányi alap törzsvagyona a hozzá tartozó ingatlan-
Bágon kivül1) 1867-ik év végével a következőkből állt: kész-
pénzben 15,817 frt 63 kr., állam-, ipar- és magánkötvények-
ben 6.440,059 forint 91 % kr. v. i. összesen 6.455,877 forint 
54% kr. 

Ezen alap jövedelmeiből, nagyrészben még a felséges 
alapitónő közvetlen rendelkezése, némi részben pedig már idő 
folytán tett intézkedések következtében fentartatnak : 

a) a pozsonyi, győri, kassai és nagy váradi jogakadémiák 
28,456 frt 50 kr. költséggel; mely összegből a pozsonyi jog-
akadémia fentartására 9,083 frt, a nagyváradira 8,558 forint, 
a kassaira 7,350 frt 50 kr. a győri (keletkezőben lévőre) 
3,46-5 frt esik, b) a győri kath. hittani intézet 2,835 fr t c) a 
budai, pesti, pozsonyi, beszterczebányai, selmeczi, eperjesi, 
lőcsei, ungvári, szathmári, rosnyói és belényesi fögymnasiu-
mok s a temesvári főgymnasiumnál két tanár, valamint a mar-
maros-szigethi, nagybányai, nagybecskereki és szakolczai 
algymnasiumok, mely czélokra a tanulmányi alap költség-
vetésében előirányzott egyes tételek szerint igényeltetik 
123,181 f r t ; d) a budai és kassai főreáltanodák 24,567 frt 
költséggel ; e) a pesti, pécsi, esztergomi, nagyváradi, kalo-
csai, kassai, beszterczebányai, soproni, győri, szatmári, nagy-
szombati és verseczi romai kath. és az ungvári és nagyvá-
radi görög katholikus tanitó képezdék összesen 11550 forint 
költséggel ; f) az unghvári és sárospataki katholikus elemi 
iskolák 1312 frtnyi összeggel, g) Azonkívül javadalmaztat-
uak a tanulmányi alapból : 

a váczi siketnéma .intézet tanítói személyzetének fize-
tésére 2166 frttal ; a kegyes-rend debreczeni, nagykanizsai, 
marmaros-szigethi, selmeczi, pesti, sátor-alja-ujhelyi, szent-
györgyi , trencséni és podolini gymnasiumai fentartására 
6733 forinttal. 

A minoritarend miskolczi ás nagybányai gymnasiumai 
fentartására ; a szent-feroncz rendiek zsolnai gymnasiumuk 
tanárainak fentartására 3569 frttal. 

Végre ezen alapból fedeztetnek több rendbeli ösztön-

l) Ide tartoznak : Mislye,Boroszló,Alsó-Márk, Kapala Moclinya-Ja-
nö, Kisfalud, Kuria-Tybe, Szekszárd, Vörös-Berény, Szilárd, Sz. Ág-otha, 
Szkalka, 

dijak, templomi szükségletek, apácza-zárdák járulékai, nép • 
tanítók segélyei, építkezési s^épület fentartási költségek stb. 

A tanulmányi alapnak 1868-dik évi költségvetési elő-
irányzata szerint, melyet 4 •/. alatt van szerencsém császári 
s apostoli királyi Felségednek hódolatteljes tisztelettel bemu-
tatni, tesz a tanulmányi alap összes bevétele 458,692 forint, 
összes szükségletepedig 454,543 frtot, mihezképestvalószínű 
jövedelmi többletül 4,149 frt mutatkozik. 

Az elmúlt évhez képest, melyben a bevétel 457,270 
frtra s a szükséglet 457,705 frtra tétetett, s így 435 frtnyi 
hiány kilátásban volt, az 1868-dik évi költségvetés egészben 
4,584 frt erejéig kedvezőbb ; mi főkép nagyobb összegű 2°/0-os 
államkötvények 5%-kosokká lett átváltoztatásának, az u j 
füvészkert megvételére az egyetemi alap által felvett előlegek 
megtérítésének, az ingatlanok és haszonvételekbőli jövedelem 
gyarapodásának, a József műegyetem fentartási költségeinek 
az államkincstárra áthárításának, továbbá az uj építkezési 
rovat megszorításának, és némely nyugdijak megszűnésének 
köszönhető ; jóllehet más részt, némely kiadási tételek is nö-
vekedtek, jelesül a tanárok évtizedes pótlékai, a tanárok 
lakbérei, a mennyiben t. i. Buda-pesten lévő tanárok szállás-
pénzzel elláttatnának ; az alapitványi főtisztségek és az ügyé-
szet költségeihez fizetendő járulékok. 

Megjegyzendő végül, hogy a magyarországi tanulmányi 
alap a horvátországi tanulmányi alapnak, beolvasztatott tőkéi 
után, az 1867-ben működött kihasító bizottmány munkálata 
szerint csak 20,035 frt 42 krnyi kamatot fizetni tartoznék, 
mindazonáltal miután ezen munkálat még végleges jóváha-
gyást nem nyert, az eddigi járulék összege 57,585 frttal 
1868-ra is változatlanul felvététett; és hogy azon tőkeérték 
kamatja, melylyel a tanulmányi alap a vallásalapnak a fenn-
emlitett bizottmány mivelete szerint „jószág csere" czimén 
tartozik, az 1868-iki kiadások közé 9178 frt 78 krral felvé-
tetett ; mig ellenben a bevételek közt némely dézsma váltsági 
tartozások kamatja 8053 forinttal és a Vendéghy családdal 
kötött cgyesség folytán a kincstár ellenében felmerült köve-
telés kamatja 2173 forinttal fordul elő, mely két tétel valósí-
tása felettébb bizonytalannak mutatkozik. 

A z e g y e t e m i a l a p . 

A harmadik, felügyeletem alatti nagyobb alapitványi 
alap a pesti m. k. egyetem alapja. 

A mint császári s apostoli királyi Felséged előtt is tud-
va leend, a magyar királyi egyetem alapját még P á z m á n 
Péter bibornok, Magyarország feledhetlen emlékű prímása 
vetette meg, midőn 1635-ik évi május-hóban kelt és császári 
s apostoli királyi Felséged dicső emlékezetű elődjo Il- ik Fer-
dinand császár s magyar király által ugyanez évi october hó 
18-án megerősített alapítólevél tartalma szerint, „a kath. 
vallás fejlesztése s a nemzet harczias szellemének szeliditése 
czéljából," egy a Jezsuita-szerzet által ellátandó theologiai és 
philosophiai karból álló egyetemnek Nagyszombatban leendő 
felállitására 100,000 frtnyi alapítványt tett. 

Ez alapitványt növelték később Lósy Imre és Lippay 
György esztergomi érsekek, kik az egyetemen felállítandó 
törvénykar részére 37,000 frtnyi alapitványt szentelének, 
mig császári apostoli királyi Felséged dicső emlékezetű elődje 
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Mária Terczia királynő ő Felsége, az orvosi kar megalapítá-
sára 1769-ben a földvári apátság jövedelmeit adományozá 
az egyetemnek. 

Több rendbeli adományozások és javadalmazásokon 
kivül, melylyel az egyetem alapjához az ország főpapjai to-
vábbra is éveken át járulának, leginkább emelék ez intézet 
törzsvagyonát az eltörölt Jézus-társasági szerzetesrend birto-
kai és alaptőkéi, melyek az e társulat által birt épületekkel 
együtt, a magyar királyi tudományos egyetem törzsvagyo-
nához csatoltatván, az egyetemi alapot amaz értékre emelték, 
melylyel az, 1780-iki évben birt, midőn császári s apostoli 
királyi Felséged dicsőségesen uralkodott elődje Mária Terézia 
magyar királynő által ugyanaz évi martius hó 25-én kiadott 
legfelsőbb rendelete következtében, a fennálló egyetem Bu-
dára, majd II . József császári s királyi fölsége rendeletéből 
Pestre áthelyeztetett. 

Az alap jelenlegi törzsvagyona a hozzája tartozó, jó-
szágokon1) s a pesti egyetemi épületeken kivül az 1867-dik 
évi deczember hó 31-én kelt pénztári kimutatása szerint ál l t : 
Készpénzben 21,927 frt 31 % kr. Állam-, ipar- és magánköt-
vényekben 2.811,283 frt 82 kr. vagyis összen 2.833,211 frt 
13% krajczár. 

Évi jövedelme ez egyetemi alapnak 1867-ben volt 
206,999 fr t o. é. 

A mint császári s apostoli királyi Felséged az egyetem-
nek hódolatteljesen 5'/. alá zárt költségvetési előirányzatá-
ból legkegyelmesebben kivenni méltóztatandik, az egyetemi 
alap folyó 1868-ik évre előirányzott jövedelme a következő : 

Gyümölcsöző tőkék utáni kamatokból 143,831 forint. 
Ingatlanságok és haszonvételekből 50,261 frt. Tandijak és 
tanárjelöltek vizsgálati dijaiból 5,000 frt. Járulékokból 1,470 
fr t . Vegyes bevételekből 200 frt vagyis összesen 200,762 frt, 
mely összeget az 1867-dik évi 206,999 frtnyi jövedelem-
mel egybevetve folyó évben 6,237 frttal kevesebb bevétel 
mutatkozik. 

E jövedelemcsökkenés egyrészt annak tulajdonítandó, 
miszerint az egyetemi nyomda tiszta jövedelmét 30,000 frt 
helyett csak 10,000 frttal bátorkodtam előirányozni, mert a 
nevezett nyomda jövedelme a szabadalom esetleges megszün-
tetése folytán kétségtelenül jelentékenyen fog csökkenni: 
másrészt mert az egyetemi alapnak a füvészkert megvétele 
folytán a tanulmányi alap irányában keletkezett 73,500 
frtnyi tőke s tetemes kamat tartozása megtéritendő lévén, az 
egyetemi alap e czélra, úrbéri papírokból álló tőkéjének egy 
részét fordítani kénytelen leend, mi az egyetemi alap kamat-
jövedelmeinek apadását idézendi elő. 

Daczára annak, hogy az egyetemi alap rendes jövedel-
meiben ily csökkenés várható, a kiadások nem csak nem 
apadtak, de jelentékeny mérvben szaporodtak. 

Mig ugyanis az egyetem 1867-ik évi szükséglete 238,582 
frt jövedelme 206,999 frt s e szerint a kevesblet 31,583 frt 
volt, addig az egyetem 1868-ik évi szükségleto 459,410 frt 
előirányzott jövedelme 200,762 forint, e szerint a kevesblet 
258,648 frtra emelkedik. 

Az egyetem szükségletének eme növekedése, egyrészt 

') Ezek : Duna-Földvár, Trium-Szlécs, Pécsvárad-Bozok, Selye és 
Znio-Váralja, a budai nyomda s a körmöczi papírgyár. 

némely ez alapból javadalmazott tanárok magasabb fizetési 
fokozatba történt előléptetése, u jabb egyetemi tanszékek fel-
állítása s ujabb tanársegédi állomások szervezéséből, másrészt 
pedig onnan ered, mivel Magyarország ez egyetlen egyete-
mének a jelenkor színvonalára emeltetése tekintetéből, min-
denek előtt a roskadozó könyvtári épület helyett egy u j könyv-
tár s egy kellőn berendezett vegymüvelde (laboratórium che-
micum) építése halaszthatlanná vált, mely építmények 200,000 
frtnyi költséget fognak igénybe venni. 

Az egyetem 1868-dik évi költségvetési előirányzata 
szerint ugyanis ennek kiadásai a következő föltételekre 
oszolnak : 

a) egyetemi tanárok fizetésére szükségeltetik, még pedig 
a hittani karnál 12,128 frt a jogi karnál 19,320 frt , az orvosi 
karnál 30,065 fr, a bölcsészeti karnál 28,990 fr vagyis összesen 
90,503 fr. b) Egy újonnan emelendő egyetemi könyvtári épület-
re 100,000 frt . c) A vegymüvelde felállítására 100,000 forint, 
d) Az egyetemi, elméleti és gyakorlati oktatás szükségleteire 
51,294 frt. e) Az egyetemi irodai személyzet fizetésére 3,670 
frt . f) Az egyetemi szolgák és az egyetemi kórodánál alkal-
mazott betegápolók fizetése és lakbérére 11,520 frt . g) Az 
egyetemi könyvtárnál alkalmazott hivatalnokok fizetésére 
3,465 f r t . h) Ösztöndíjakra, jog, orvos és bölcsészeti tanulók 
számára 4,082 frt. i) Az egyetem volt tanárai és hivatalnokai 
nyugdíjazására 12,243 frt . j) Az egyetemi templom fenn-
tartására 1,200 frt. k) Az egyetem tanhelyiségeiül szolgáló 
épületek fenntartására 8,000 frt . 1) Az egyetem tanhelyiségeül 
szolgáló épületekért házbérre 6,048 f r t . m) egyes szegényebb 
alapú papnöveldék és intézeteknek 23,282 frt. n) Az egyetem 
hivatalnokai- és szolgái özvegyeinek nyugdíjazására 6,244 frt. 

Az egyetem bevételei és kiadásainak egybevetése után 
mutatkozó 258,648 frtnyi hiányból 200,000 fr t rendkívüli 
kiadásként terveztetik az állampénztárból, mely eddig az 
egyetem javadalmazásához mivel sem járult, pótoltatni ; mig 
az 58,648 forintnyi évi hiány részbeni fedezésére évi 50,000 
rendes segély vétetik az állampénztárból igénybe, illetőleg 
lőn az 1868-ki költségvetési előirányzatba fölvéve. Az ennek 
levonása után még mutatkozó 8,648 frtnyi hiány egy részt 
a változó kiadásokban reménylhetö megtakarítások, másrészt 
az egyetemi jószágoknak az átlagosnál magasbnak reményl-
hetö jövedelmei által fog előreláthatólag fedeztetni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ö es. k. ap. Fölsége B i t n i c z Lajos szombathelyi nagyprépos-

tot, püspöki helyettest bosoni püspöknek méltóztatott legkegyelmesebben 
kinevozni Ischlben jul. 14-én. 

PÁRIS, jul. 18-án Gueroult és iskolája egy közel 30— 
40 éves sophismát újítottak meg, hogy t. i. a kath. államok-
ban a polgáriasodás alantibb. Midőn sophisták e szavat „civili-
satio" kiejtik, azt egyedül a modern társadalmi állásról értik, 
mely a reformátióból eredt, azon kötelékek szétszakításáról, 
melyek Európát az egyházhoz fűzték. Es e szempontból kérd-
hetjük, valljon mi volt a reformatio, azt mint politikai forra-
dalmat és nem mint eretnokséget ha tekintjük ? A reformatio 
a felszabadítás neve alatt átváltoztatása volt csak a fejedel-
mek és alattvalók közötti viszonynak, amennyiben a hitet, 
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lelkismeretet, fegyelmet, hierarchiát érinté. Luther, kit a de-
mokraták ünnepelnek, az egyházi hatalmat a pápáról a feje-
delmekre vitte által, és ezt szabadságnak nevezték, pedig a 
szó józan értelmében szolgaság volt, most is az, és örökké az 
leend, mert a józan értelem nem változik ; azért a demokra-
tia is a józan értelemnek ellentéte (1' invers). 

Ilyen tehát a sophisták által kidicsért civilisatio kiin-
dulási pontja ; elméleti szempontból tekintve nem haladást, 
hanem lealacsonyodást, nem fejlődést hanem hanyatlást fog-
lal magában. Mi a népeket illeti, mindegyik megőrzé függet-
lenül a hitbeli változtatástól és szakadástól jellegét, és való-
ban, a haeresis, a reformatio nem kölcsönzött hagyományai-
nak nagyobb erélyt, sajátlagos tulajdonainak nagyobb ter-
mékenységet, rugékonyságot. Es Francziaország, mely meg-
maradt kath. ország, nem tartotta- e meg ezt ? Vagy Grueroult, 
urnák van talán valamely történeti müve, melyben Franczia-
ország I. Ferencztől X V I Lajosig ugy tüntettetik fel, mint 
nemzet lángész, erő, művészet, hatás nélkül a többi polgáro-
sult népekre ? 

Gueroult előtt mások eleget beszéltek Spanyolországról 
is, és mit mondottak róla? Spanyolország — mondják — 
semmit sem tudott a reformatióról ! és ez az oka hanyatlásá-
nak, esésének. Mit ! hanyatlott-e V. Károly, I I . Fülöp III. 
Fülöp idejében, midőn két világot egyesitett jogara alatt ? 

Nem, Spanyolország nem azért hanyatlott, mivel meg-
tartotta hitét, hanem hanyatlott, habár megmaradt a katho-
licismusban. A katholicismusnak nem hivatása kormányokat 
önnönmagok ellen megvédeni, azok elvesznek, vagy hanyat-
lanak, mivel nem tudnak élni a fentartásnak azon erejével^ 
mely sajátja a katholicismusnak. Nem a katholicismus mérité 
ki Spanyolországot a hatalommal és gazdasággali visszaélés 
által, és még hanyatlásában is látta a világ, a katholicismus-
ból mily erőt merített ezen ország, midőn 1808-ban Napóle-
onnal, a világ urával óriási küzdelembe bocsátkozott. Tudom, 
hogy a sophisták a föllelkesülő hazaszeretet ily müveinek nagy 
becset nem tulajdonítanak , midőn azokat nem a forradalom 
sugalja. A sophisták a szabadságot csak a felforgatás alakjá-
ban ismerik, az ő civilisatiojok a létezőnek megdöntése. 

Ezért ő szeréntiik Itália most nagy lépésekkel halad a 
polgárosodás utjain. És bizonyára, nincs szüksége e czélra, 
hogy eretnekké legyen, mint Lu ther Németországa, hogy 
czélhoz jusson, ma atheus is lehet. 

Luthernek szólottak egy izben egy polgárról, ki isten-
tagadó volt, és nyiltan vallotta, miszerént 15 év óta nem já-
rult az ur vacsorájához, mire Luther válaszolá : mi eleget 
kárhoztattuk őt, kettős megintés után kikőzösitettnek nyiltan 
kijelentendem, kit csak mint ku tyá t kell tekinteni ; és ha 
valaki ezután is viszonyban akar vele lenni, tegye maga ve-
szedelmére és koczkáztatásával H a meghal vétkeiben, anél-
kül, hogy igazi poenitentiát tartott volna, ugy temettessék 
el, mint vadállat. 

Mit akar ez mondani ? Luther tehát meghazudtolta volna 
Itália civilisatioját, akarom mondani isten tagadását ? Ebből 
láthatni, hogy a sophisma következetlen, midőn polgáriaso-
dási elméletét a reformatióhoz fűzi, mely habár az egyház 
egységét szétbontotta is, megtartott mégis bizonyos elveket, 
melyeket a forradalmi logika következetesen nem akarhat. 

Ma már nem lehet többé összehasonlítást tenni protes-

táns és katholikus államok között, ma már csak oly államok 
léteznek, melyek a teljes forradalom utain vannak, vagy nin-
csenek. Ami e szavat : „civilisatio" illeti, azok közé kell sorol-
nunk, melyek frivol elméknek arra szolgálnak, hogy velők 
bolonditsanak. Komoly emberek ma már csak egy civilisatiot 
ismernek, azt, mely az embereket Isten által szabott kötel-
mekkel fűzi egybe, ez pedig a keresztény civilisatio melyen 
kivül csak a szabadság sophismája, és a zsarnokság realitása 
létezik. 

ÉSZ AK-AMERIKA.Katholikus sz. hitünk tájakon óriási 
mérvben terjed, templomok nagy számmal emeltetnek min -
denütt, és a nép tömegesen tódul az Urnák felszentelt csarno-
kaiba, a kifáradt lelkek menhelyet, nyugalmat keresnek Pé-
ter bárkájában. A katholikusok közlekedése, viszonya a többi 
felekezetekkel sok előítéletet eloszlat, belátják, hogy a „ro-
manisták" még sem oly rosszak, minőknek őket a presbyte-
rianus és methodista igehirdetők festették. Papságunk tudo-
mány,szigorúan erkölcsi élet,és buzgalom által kitűnik. Mindez 
hathatósan szól a reflexiót szerető gyakorlati amerikainak 
lelkéhez. 

A collegiumokban, növeldékben, egyetemeken, zárdák-
ban tudományszeretö egyházi férfiak lelkes kersztény nem-
zedék képezésén fáradoznak. Ez az mi vigasztal, bátorit 
minket. Igen, mi hiszszük, az Óceánon innen Istennek hü 
népe képeztetik, mely az egyházhoz ragaszkodván kárpótlást 
nyujtand az óvilágban szenvedett veszteségekért. 

A protestáns igehirdetők méltán megijednek e csodála-
tos előmenetelünk fölött, belátják, hogy veszendőben van be-
folyásuk, és daczára zajos missioiknak, számos lapjaiknak, 
mindinkább tért veszitenek. Iparkodnak ugyan a szenvedé-
lyeket ellenünk fellázítani azt hazudván, hogy a katholiku-
sok hatalomra törekednek, és ha jókorán gátot nem vetnek, 
ezek fogják az államot kormányozni. Ezen uraknak nem 
szabad megfeledkezniük arról, hogy az északamerikai álla-
mokban egy vallás sem lehet kiváltságos, az alkotmány ere-
jénél fogva mindannyian ugyanazon létezési joggal birván, 
nekik is tehát, kik annyit beszélnek türelemről, ha Olasz-
vagy Spanyolországról van szó, azt itt gyakorolniok kell 
máskint csak megerősítenek azon gondolatban, hogy ők csak 
kizárólag magok részére veszik azt igénybe. Csalatkoznak, 
ha azt hiszik, hogy a népet ellenünk felizgathatják, mert a 
„Know-nothings" ideje elmúlt. Köztársaságunk protestáns 
polgárai ismerik és becsülik a katholikusokat, kikké 1 együtt-
élnek. Egyébiránt a katholikusok birnak annyi bátorsággal, 
mint a többiek, és ha megkísértenék őket jogaiktól vagy ja-
vaiktól megfosztani, tudnának ellenállani is. H a az európai 
államokban a katholikusok oly bátrak, buzgók, erélyesek 
lennének, jobban folynának dolgaik, és ama néhány doktor 
nem merészelné megtámadni, nevetségessé tenni hitünket. 

Arról volt szó legközelebb, hogy a szentatya részére 
egy zászlóalj alakittassék. Carrol-Tewik tábornok, ki mint 
zuáv közvitéz lépett a pápai hadseregbe, ezen eszmét köz-
lötte is Kanzler tábornokkal. A Propaganda elnöke ezen ügy-
ben irt is püspökeinknek. Ezer ember kellett, kik erkölcsi 
tekintetben fedhetetlenek, kipróbált elvüek ; és ezek három 
évi eltartása. A válasz az volt, hogy e terv számos nehézsé-
geket tüntet fel, habár hinni lehetett, hogy a congressus nem 
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fog tenni akadályokat, miután a féniek és Juarez részére is 
megengedte a toborzást. De ezen önkénytesek életszokásai, 
fegyelme, nyelve stb. nem felelnek meg várakozásunknak. 
Küldjenek az egyesült államok lelkes katholikusai ezer és 
ezer dollárokat a szentatyának, evvel katonát eleget lehet 
szerezni; egyenkint püspökeik ajánlóleveleivel, saját költsé-
gein Rómában, de itt külön csapat szervezését nem tartanánk 
czélszerünek. A baltimorei, cincinnatii, uj-yorki és s. louis-i-
érsekek junius 24-kén kelt körlevelükben felszólítják a hive-
ket, hogy folytassák buzgón az aláírásokat a pápa számára, 
de kijelentik, hogy külön zászlóalj alakítása a jelen körül-
mények között inkább ártana, mint használna a szentszék 
ügyének. 

IRODALOM. 
„Der Mensch und seine Stellung unter den organischen We-
sen. Von Dr. J . B. Holzammer. Broschüren Verein. Dritter 
Jahrgang. Nro 10. Frankfurt a. M. Verlag für Kunst und 

Wissenschaft." (G. Hammacher.) 
(Folyt.) 

Nem tehetjük, hogy a t. sz. következő szavait, melyek 
a theoria bírálatát fejezik ki, ne idézzük : „Das Darwinsche 
System hat bereits vor Kurzem eine scharfe Kritik erfahren 
von Prof. Th. L . Bischoff in München, der in seinem Werke 
über die Verschiedenheit der Schädelbildung der menschen-
ähnlichen Affen nachweist, wie namentlich die Hauptstütze 
des Systems, der Begriff der Veränderlichkeit der Organis-
men, so ganz unter der Hand aus einem passiven in einen 
activen umgewandelt worden, so dass aus der blossen Mög-
lichkeit, durch äussere Umstände eine Veränderung zu erlei-
den, die innere Neigung, ja der Trieb wird, von dem Typus der 
individuellen Form auch einmal abzuweichen. Nur wenn der 
Begriff so gefasst wird,erklärt er einigermassen die Möglichkeit 
dauernder Veränderungen ; aber als active Neigung die Verän-
derlichkeit, die Erblichkeit und tritt mit ihr in unlösbaren 
Widerspruch, in dem eines das andere ausschliesst. Auch die 
Erfahrung, fügen wir bei, steht mit einer solchen activen 
Neigung im Widerspruch, sofern die Organismen stets die 
Neigung behalten, in die ursprünglichen Formen zurück zu-
kehren, und dies auch stets verwirklichen, wenn die Einflüsse 
aufhören, welche die Veränderung hervorgebracht. — Aber 
auch alles Uebrige, was bei Beurtheilung dieses Systems in 
Betracht kommen muss, spricht weit eher dagegen, ala da-
für." (V. ö. 21. 1.) E szavak nem kevesebbet jelentenek, 
mint Darwin theoriája fölötti kárhoztató Ítéletet. — Kétségen 
kivül helyezik, hogy a legszilárdabbnak kikiáltott alapelv 
igen-igen ingatag, tarthatatlan. — És ha a legnevezetesebb 
geologusok öszhangzó véleményét nézzük, e szerént a külön-
böző rétegekben fönmaradt őslények a teremtés illető napjai-
nak teremtményeit, szembeötlő rendes fo&ozatban mutatják 
ugyan ; mindamellett minden változatosság daczára, melyet 
„emelkedés"-nek neveznek a tudósok, sehol sem vehetni azt 
észre, hogy egyik osztály a másikból fejlődik vala ki. — 
Mert a mint a rétegek változnak, változnak az állat-alakza-
tok is. — íme tehát a geologia eredményei is oda utalnak, 
hogy a teremtmények közötti hasonlóságot, egymáshozi köze-
ledést nem szabad, nem lehet a fokonkint egymásbóli kifejlő-

déssel azonosítani, mert ilyen nem létezik, ha csak az ábrán-
dos agyakban nem ! Vagy azt hiszik tán az Isten igéjének 
ellenzői, hogy a csoda elenyészik, ha azt teszszük föl, misze-
rént Isten az állatélet, különösen az ember csiráját, például 
a földbe vagy csigába tevé vala, melyből azon elemek össze-
müködésénél fogva az állatok különféle nemei, végre az em-
ber, mintegy kifejlődtek, kiidomúltak '? — Ez a csodák cso-
dája lenne ! 

De voltak és vannak némely élvvágyó, gyönyörökben 
elmerült emberek, kiknél a kiáltó ismerethiány egyesülvén 
a vad szenvedélylyel, még agyafúrt okoskodásaikkal tovább 
is mentek. Jóllehet az emberi test eredetének kérdését sem 
tudják vala olyképen megoldani, hogy azt meggyőződés kö-
vesse, nem pirultak az ember nemesebb alkatrészének létoka 
tekintetében is a tévelyek tömkelegét fokozni. A léleknek, 
mely tulajdonképen az, a mi az embert emberré teszi, égi 
eredetét, mivoltját megtagadni elég vakmerők. Megrögzött 
hibás nézetek, tudatlanságon, sőt gyakran bün méhében szü-
lemlett s bűnön táplálkozott előítélet oly zsarnoksággal ural-
kodnak elméjökön, hogy az emberi szellemet is le akarják 
rántani a testies, anyagias lények sorába. Az ok, miért te-
szik ezt nem egyéb, mint azon remélt következtetés, hogy a 
kijelentés ragyogó világa ellenére a lélek anyagtalan, szel-
lemi, és azért természeténél fogvást halhatatlan volta ellen 
sikra szállhassanak. 

6. Az emberi szellem. A t. szerző e részletben általáno-
san szól a materialismusról, mely napjaink legfenyegetőbb és 
legveszélyesebb nyavalyája. — E tévely, mely az anyagnak 
életet, cselekvő erőt s oly tehetséget tulajdonit, hogy az rnin-
féle alakot fölvehet és elrendezhet, már a régi pogány világ-
ban otthonos vala. — Schleiden, a Darwin-theoriának e leg-
képesültebb védője, sem jelölé ki kellő állását a léleknek, 
midőn a lélek és természet közti viszonyról értekezék. Sőt 
annyira gyönyörködik a majom-atyafiságban, hogy nem tar-
tózkodék azt kimondani. Szerénte az ausztráliai szerecsen 
nem egyéb, mint több század folyamlásán át emberré ido-
mult, képződött oráng-utáng. 

Ez keserű gyümölcse annak, ha valaki (mint Schleiden) 
a bűnbeesés- és vizözönröl mitsem akkar tudni. Mivel azon 
következtetést akar ja vonni, hogy valamint a majom, a még 
most is kiskorú testvér nem eshetik beszámítás alá, ugy a 
nagykorúvá lett másik testvér az ember sem vonható száma-
dásra, hiszen mégis csak barom ő, habár tökéletesebb is 
amannál! — D e hát mit mond Schleiden a szellemről? — 
„In der Natur ist überall Geist, igy szól : geistiges Wesen 
liegt Allem Erscheinenden zu Grund. . . . Je vollkommener 
nun das Gehirn, desto mehr kann der Geist sich selbst bewusst 
werden. . . Sobald eine Körperform, die von Affen, venn auch 
in langen Generationen ( = Generationsreihen) abgewandelt 
ist, gerade in dieser Beziehung begünstigt wurde, dass das 
entwickeltere Gehirn das allmälig aufdämmernde Selbstbe-
wusstsein möglich macht, so ist damit gleichsam die Schöp-
fung des Menschen vollendet. Zu der Entwickelung der 
körperlichen Form tritt nun plötzlich die Thätigkeit, sich sei-
ner geistigen Wesenheit bewusst zu werden. . . und damit die 
Möglichkeit der Zwecksetzung, der Selbsterziehung, und da-
mit zugleich die unendlich viel vorteilhaftere Stellung im 
Vergleich mit den nächatverwandten Thieren, welche dem 
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Menschen seine Dauer und seine Herrschaft über die anderen 
Geschöpfe sichert. . . Nun beginnt innerhalb dieser vollkom-
mener Geschöpfe eine ganz neue Geschichte der Erde in der 
allmäligen Ausbildung dieser Geschöpfe und dem allmä-
ligen Fortschrit t , nämlich vom Affen zum Cannibalen, 
Pescheräs, Neger, Malayen u. s. w. bis nur höchsten Vollen-
dung, denen der Mensch fähig ist u. s. w. (v. ö. 27.1.)" — Mire 
nézve jól mondja a t. sz. : — »Ein Stückchen Hirnentwicke-
lung also bringt den schon in Affen vorhandenen, aber noch 
schlummernden Weltgeist zum Erwachen, zum Selbstbe-
wustsein ? ! Das ist der Adel des Menschen, das „sein wun-
derbarer Vorzug, der ihn zum Herrn des Erde macht !" Das 
zuergründen „reicht die Naturwissenschaft allein nicht aus, 
sondern dazu muss mann die Philosophie zu Hilfe nehmen." 
Und welche Philosophie ! was hat durch Schleiden schliesslich 
gefunden ? Er hat einen „Geist" im Menschen nachgewiesen, 
der für das sittliche Leben gerade soviel werth ist, als die 
offene Geistesläugnung des crassesten Materialismus, dessen 
Hauptvertreter Schleiden selbst mit nicht geringen Entrüstung 
anführt und abfertigt. Sonderbarer Weise nennt er gerade die 
lautesten Wortführer „Forscher ersten Ranges," stützt seine 
Rettung des Geistes auf ihre Lehren und bekundet so zur 
Genüge, dass er im Grunde doch nicht wesentlich anders denkt 
über die Natur und das Wesen der menschlichen Seele oder 
des Geistes, wie sie." — (28. 1.) — A materialistáknak, kik 
a szerént, a mint többé vagy kevesebbé vakmerően lépnek 
föl észellenes tévelygésök mellett, négy osztályra szakadnak, 
ujabb korban hatalmasan kezökre dolgozott az angol empi-
rismus vagy sensualismus. Ez t. i. az érzéki világon kivül mit-
sein fogad el. — Oly mélyen sülyedt Büchner is, hogy hatá-
rozottan állítni merészli, miszerént minden ismereteink az 
érzéki tapasztalásból származnak ; a lélek magában véve 
„tabula rasa." „Tn unserm Verstand, úgymond, ist Nichts, was 
nicht eingegangen väre durch das Thor der Sinne. Der den-
kende Mensch ist die Summe seiner Sinne." (29. 1.) Virchow 
tagadja a test és szellem közötti különbséget, és az utóbbit 
guny tárgyává teszi. Vogt egyik müvében igy kiált föl : „Man 
zeige uns die Seele, man überzeuge die Sinne von ihrer Exis-
tenz, man mache, dass man sie sehen, riechen, hören, schme-
cken, fühlen kann." (V. ö. 30. 1.) Feuerbach, ki az Istennek 
még gondolatát is Ízetlennek tartja s ki szerént a világot 
csak az istentagatás teszi boldoggá, a lélek csak üres hang, 
— szintén ugy gondolkodik. „Nur das Obiect der Sinne, igy 
szól, oder das Sinnliche allein, ist wahrhaft wirklich ; Wahr-
heit Wirklichkeit und Sinnlichkeit sind daher eins " (30, 1.). 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Primás ö herczegsége a toósnyárasdi iskolaépület 

czélszerü átalakítására 100 frt kegyeskedett adományozni. 

— B o n n a z Sándor csanádi püspök ő excelja Nagy-
Becskereken ujtemplomot emeltet a kincstártól a végre utal-
ványozott 12,000 frthoz 28,000 frttal járulván • a fölavatást 

M i h á l o v i c s József val. apát ő nga fogja végezni sz. István 
közelgő ünnepén. 

— P e i t l e r Antal váczi püspök ő mlga a nagy-kar-
tali k. templom építésének költségeihez 40,000 d. téglával és 
100 frt tal méltóztatott járulni. 

— S z a b ó József nilopolisi püspökké szenteltetése al-
kalmával azon községek, hol egykor mint segédlelkész mű-
ködött, a mellett, hogy képviseltették magukat a fölszentelés 
megható ünnepélyénél, még saját helységeikben is megünne-
pelték egykori kedves káplánjuknak és mindenkori nagy 
lelkű jótevőjöknek örömnapját ; melyen, hogy csak szellemi-
leg vehettünk részt, annál inkább sajnáljuk, minél nagyobb, 
őszintébb a tisztelet, melylyel az ünnepelt főpap iránt fényes 
érdemeiért is viseltetünk. 

— Jász-Berényben a három hét alatt többször ismét-
lődött földrengés által mind a három templom annyira meg-
rongáltatott , hogy a boltozatot szálfákkal szükséges tá-
mogatni. 

— Megjelent : „Egyházi beszédek az egyházi év minden 
ünnepére." Kiadta B a b ó c s a y Pá l , bodonyi plebanus a 
pécsi egyház megyében. Ára 1 frt. s megrendelhető H a r t -
l e b e n könyvkereskedésében. 

— A st. galleni nagytanács úgynevezett házassági con-
cordatumot fogad ott el, mely a polgári házasság behozatalára 
czéloz. A st. gallenieknek azonban ez semmikép sem tetszik, 
és már 13,000-en irták alá a veto-t, pedig 10,000 aláirás elég, 
hogy valamely törvény elvettessék. 

— Zürichben a liberális theologusok egylete gyűlést 
tartott, melynek tárgyát a prot. egyház alkotmányának revi-
sioja képezte, egyhangúlag el lön döntve, hogy az állam-
egyházat szükséges átalakitani, és pedig az egyháznak az 
államtóli nagyobb elválasztása által. 

— Romai tudósitás szerént nem kell semmit hinni azon 
különféle hirekböl, melyek a concilium tárgyára nézve a kü-
lönféle lapokban fölhozatnak; titokban tartatik minden. A 
zsidó lapok pedig eleget hirdetik, hogy a coelibatus meg fog 
szüntettetni ; ez per absolutum lehetséges volna, de már hogy 
a világi fejedelemség szükségessége dogmává emeltetik, csak 
vastag tudatlanság híresztelheti. 

— Gratz és Linz lépett föl először az allocutio ellenes 
tüntetések miatt. Mondják, hogy Beust birodalmi korlátnok 
válasza az allocutiora Romában már átadatott Antonellinek. 
Talán majd közöltetni fog az egész szöveg, és akkor meglá-
tandjuk, milyen az az udvarias de mégis erélyes styl, mely-
lyel azt Írottnak lenni állítják. 

Dlcghivás. A Szent-László-Társulat VI. közgyűlését f. 
évi sept, hó 22. s 23. napjain Győrött tartandja, melyre a tár-
sulat tagjai tisztelettel meghivatnak. A gyűlést a győri szé-
kesegyházban reggeli 8 órakor mondandó szentmise fogja 
megelőzni. — Hogy az elszállásolás körül kellőleg intézkedni 
lehessen, kéretnek a tisztelt társulati tagok, kik a közgyű-
lésben résztvenni óhajtanak, hogy szándékukról a Szent-
László-Társulat titkári hivatalát f. évi September 10-ig érte-
síteni szíveskedjenek. Kelt Pesten a Szent-László-Társulat 
1868. julius 1-én tartott választmányi gyűléséből. 

A titkár. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o e s i Sándor és társainál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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gyesek. 

Az egyház, szabadság, tudomány és 
fölvííágosodás. 

A mesterfogásokhoz, melyek leggyakrabban és 
legbiztosabban hatnak, számítandó azon szemrehá-
nyás, mintha az egyház minden fölvilágosodásnak 
ellensége volna; a tudomány mellett semmikép sem 
állhat fön és semmiféle szabadságot sem viselhet el. 
I ly nyilatkozat a hivőket azon alternatívába hozza, 
hogy vagy minden felvilágosodásról mondjanak le, 
a tudomány összeférhetőségét az egyházzal tagad-
ják, és a szabadság ellenei részére álljanak, vagy 
pedig állást kell foglalniok az egyliáz^ellen és annak 
ostromlóival szövetkezniük. 

Azonban az egyház sem az egyéni sem az ál-
lami szabadsággal nem ellenkezik. A történelem 
eléggé tanúskodik, hogy épen az elnyomással szállt 
szembe, hogy többször küzdött a politikai szabadság 
hőseinek, mint elleneinek táborában, hogy az egy-
ház igen szépen meg tudott egyezni a legszabadabb 
állam-szervezetekkel sőt önmaga is a politikai sza-
badságból fényt és táplálékot nyer t ; és napjainkban 
lá t juk, mily örvendetesen tenyészik az egyház az 
amerikai egyesült-államokban és az angol szabad-
ság védpaizsa alatt. 

Miután az egyház egyedül erkölcsi eszközök 
birtokában van, az akarat szabadságának semmi 
félni való oka sincs. Mindig az akarat szabadságá-
nak actusa marad, akar-e vagy nem valaki a kath. 
egyházhoz tartozni? az egyháznak még annyi ha-
talma sincs, hogy erőszakkal valakit kebelében visz-
szatarthasson, tűrnie kell bármely tagjának akár-
mely confessióba való átlépését. De még saját köré-
ben is csak intelem és ima illeti őt meg, a végesetben 
pedig az illetőnek köréből való kizárása. Az egyházi 

censurák egyikének sincsenek állami következmé-
nyei, egyik sem sújtja a hivőt mint állampolgárt, 
mindegyiken tul teheti magát politikai szempontból. 
Nem is vexa tori, faggató természetűek az egyházi 
szabályok. Az egyház parancsolja ugyan a húsvéti 
gyónást, de annak teljesitése mindig a lelkismeretre 
bizatik, semmi erőszaknak sincs helye és nyilvános 
megszégyenítés sem kényszeríti az akaratot vala-
mely szent ténynek véghezvitelére. Mindenkinek 
szabadságában áll az egyház szolgálatával élni, a 
szentségeket fölvenni vagy nem. Hogy azonban az 
egyház ily eljárást a hitvallástól való elszakadásnak 
tekinti, és azért ténykedését nem erőszakolja és a 
temetkezésnél is tartózkodik föllépni vallási szertar-
tásaival, ebben inkább az igazi szabadságot mint an-
nak ellenkezőjét fggja látni minden értelmes, méltá-
nyos ember. 

H a az egyház még az egyedi szabadság irányá-
ban sem lép föl ellenségesen, mikép lehetne, hogy 
a gondolkodást is bilincsekbe verné, mikép akar-
hatná elfojtani a humanitás ésfölvilágosodás csiráit? 

Legyen erre nézve elég csak annyit megje-
gyezni, hogy épen az egyház volt az első, ki a feje-
delmeket arra tanította, hogy ők vannak a népekért, 
nem pedig a népek ő érettük. A pásztorról és nyá-
járól szóló evangeliumi hasonlatosság egyike a Krisz-
tus tanításában előforduló azon számtalan fénypon-
toknak, melyeknek visszaverődése az előbbi idők 
társadalmi alakulását földeritette. Az igazi emberi 
szabadság eredetét a kereszténységből vette és az egy-
ház által szorgalmasan ápoltatott. Mennyivel előzte 
meg az egyház az államot az egyéni szabadság elisme-
résében ! Ott hol az ó és u j államok oly mélyen nyúltak 
az egyéni szabadságba, értjük a házassági ügyet, az 
egyház ellenállott minden erőszaknak. Egy tudós 
főpap joggal mondotta a kiskorusági akadályra vo-
natkozólag : Az egyház az engedelmességet, melylyel 
a gyermekek szülőiknek tartoznak, méltán emelte ki 
a házasságkötésre nézve is ; de azért soha sem engedte 
meg a szülőknek, hogy beleegyezésök megtagadása 
által érvényteleníthetnék a házasságot, mert ez már 
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igen mélyen nyúlna a szabadság benső körébe." 
(Rauscher, die Ehe stb.) Valóban az egyháztól távol 
volt mindenkor minden bureaucratius gyámkodás, 
mely alatt az igazi egyéni szabadság semmikép sem 
tenyészhetik. Só't még ott is, hol a más vallásúak 
iránti türelemről volt szó, jó példával ment az egyház 
elő és sok századdal megelőzte az államot. Midőn a 
zsidók üldöztetése egész szigorában napirenden volt, 
hangosan tiltakozott ellene és hatályosan vette ol-
talma alá az üldözötteket. 

A tudomány és művészet az egyháztól hiven pár-
toltatott már akkor, midőn a fejedelmek köztmég igen 
kevesen voltak, kik sajátságkezüleg nevöket tudták 
volna aláirni. A mi e tekintetből a középkorban tör-
tént, mind az egyháztól indult ki. O képezte a mű-
vészeket és tudósokat, vagy legalább lendületet 
adott a szellemi küzdelemnek ; maga Luther is, ki-
nek jelentősége külösen a német nyelv- és gondol-
kodásra nézve túlságosan is magasztaltatik, szintén 
ezen terjedelmes törzsnek volt egyik sarja. 

Vagy talán ha meg is engedtetik az egyháznak 
hatása a középkorban a haladás, miveltség, szabad-
ság érdekében, a jelenkorban már ellenkező állás-
pontra helyeztetik ? De mikép léphetett 150 év óta • 
ellenkezésbe mindazzal, mi az emberre nézve tiszte-
letre méltó? 

I t t két dolog cseréltetik föl. Az egyház nem 
szűnt meg részt venni az emberi nem képzésében ; 
az egyház a gondolkodó ész legbecsesb javait min-
denkor egyenlő lelkesedéssel karolta föl; de a tudo-
mány, épen az egyház által eszközlött nevelés és 
oktatás utján közjó lett, és százezren, kik nem tar-
toznak a papi rendhez, számithatók az emberi tudás 
legbuzgóbb ápolóihoz, előmozdítóihoz. A tudomány 
ezen önállósága, emancipátiója azonban még nem 
foglal magában meghasonlást vagy ellenséges állás-
pontot. Az egyház és tudomány közti ellenségeske-
dés mesterségesen gondoltatott ki, mesterségesen 
ápoltatott és növeltetett nagygyá. Nem lehet ta-
gadni, hogy az első megtámadás heves sőt szenve-
délyes ellenkezést idézett elő, de ép oly kévéssé ta-
gadható, hogy a megtámadás nem az egyház részé-
ről történt. Ha a kutatók megelégedtek volna fára-
dalmuk eredményeit tárgyilagosan előterjeszteni, és 
nem hozták volna ezen eredményeket azonnal ellen-
tétbe az egyház tanitmányával ; ha a bármely tudo-
mányos téren tett fölfedezéseket nem használták 
volna arra, hogy az egyházat azonnal tudatlanságról 
sőt csalásról is vádolnák, senkinek sem jutott volna 

eszébe állitani, hogy a tudomány és egyház össze-
férhetlenek. 

Az egyház és állam közti áldástalan küzdelem-
ben a guelfek és ghibellinek korában voltak törté-
netírók, kik igen élénken vitatták a pápa jogait és 
ismét mások, kik hasonló lelkesedéssel a császárok-
nak fogták pártját . De azért lehetett-e a hevesebb 
tusa között is hallani azon nemtelen vádat , hogy 
az egyház ellensége a tudománynak, vagy hogy az 
egyház kárhoztatta volna a tudományt ? Sohasem ! 
mert az egyház politikai ellenei nem arra használ-
ták ismereteiket, hogy az egyház hittanát gyanúsít-
sák, az egyház iránti tiszteletet csonkítsák ; ők a sze-
mélyeket támadták meg, nem a kereszténységet ; a 
tanítókat, nem a tanokat ; az embereket, de nem ma-
gát az Istent. 

A mult században kezdődött, hogy minden ha-
ladás azonnal pamphletté változtattatott az egyház 
ellen, és mindenütt ellenkezés állíttatott föl a hit és 
tudomány közt, mely pedig nem volt, nem lehetett 
való. Az érintkezési és vitapontok a hit és tudomány 
közt tulajdonképen sokkal csekélyebb számúak, mint 
közönségesen vétetni szokott. Az egyháznak esze-
ágába sem ju t tagadni létét és működését azon ter-
mészeti törvényeknek, melyeken a physikai világ-
rend nyugszik és nincs is elegendő oka azzal ellen-
kezni. Az egyháznak semmikép sem akarat ja mind-
azt helyeselni vagy igazolni, mit egyes tagjai elkö-
vettek : igen jól tudja, hogy egyes papjai, sőt méltó-
ságai ép ugy hibáztak, tévedtek és merénykedtek, 
mint a laicusok. Honnan számazhatnék tehát a hit és 
tudomány közt a kitölthetlen mélység? Talán a 
philosophemáktól, melyek Istent és a természetet 
ugyanazonositják, melyek e legfőbb problémákat a 
kinyilatkoztatással ellenkező módon oldják meg? 
De ime a középkori scholasticismus is nem tette-e föl 
a legmerészebb kérdéseket és dialectikáját nem gya-
korolta-e a legfönségesb föladatokon ? Ha azon idők 
philosophiája tévedt is az egyház tanitása irányában, 
tulajdonképen még sem keletkezett a hit és tudomány 
közt ellenkezés. A mit a metaphysika hoz napfényre 
az vagy megegyez a kinyilatkoztatott igazsággal, 
vagy csak hypothesis gyanánt szerepelhet. Az érzék 
fölötti mindig csak a hitnek tárgya marad, és ha a 
philosophiai hit a kinyilatkoztatott hittel ellenke-
zésbe jön, nem annyira az egyház és a profán tanok, 
hit és tudomány közti megszakadásról van szó, mint 
inkább az orthodoxia- és lieterodoxiáról. Epen a ter-
mészet fölötti nem képezheti tárgyát a tudomány-
nak, és épen azért tulajdonképeni ellenkezésről a hit 



és egyház között nem is lehet szó. Hanem igenis 
kellett küzdeni az egyháznak mindenkor tévhitüek-
kel, és ezen küzdelem, de mely nem a tudománynak 
a hittel való küzdelme, mindaddig fog tartani, mig 
téves gondolkozók lesznek. 

Az egyháznak viszonya azokhoz, kik követ-
keztetéseik által a ker. dogmák tagadásához jutot-
tak, ugyanaz, melyben más vallásnak követőihez 
áll. Kinek fog eszébe jutni az egyháznak az izlam-
zsi dóság- vagy parsismushoz való viszonyát a tudo-
mánynyal való ellentét gyanánt fölfogni, föltün-
tetni? Az egyháznak a persák, zsidók, mohamedánok 
vallási tételeivel semmi közössége sincs. Hitküldérei 
a máskép hivőket igyekeznek ugyan az igazság 
megismerésére vonzani, igyekszik a bölcsészek hypo-
thesised megczáfolni, de mindebben semmi tulajdon-
képeni ellenkezés nincs az egyház és tudomány 
közt. — 

Ha tehát mindennek daczára csevegnek az egy-
ház és a tudomány közti ellenkezésről, az a tudo-
mány azon férfiai Ízlésének tulajdonitandó, kik 
semmi alkalmat sem mulasztanak el az egyházi te-
kintély megrenditésére, és kik mindazt az egyház-
nak róják föl, mit egyesek követtek el. Az igazsá-
got ki kell minden körülmények közt mondani, és 
az egyház tekintélye az által semmit sem veszt, ha 
netán valamely gyarlóbb fejének hű életrajza ada-
tik. A látható egyháznak meg van a maga emberi 
része, oldala; tagjai emberek voltak és azok is sok-
nemű hibával és gyöngeséggel. A történetíró hiva-
tásának első kötelmét sértené meg, ha igazság helyett 
hazugságot terjesztene elő. A természetbúvárok 
azonban nem maradtak meg ezen igazságos, gyen-
géd korlátnál; nem az egyház iránti tiszteletből, 
mint talán némely történetírók, hanem irányábani 
gyűlöletből lettek hazugokká, elfogulttak lettek 
szenvedélyből, és a személyek iránti igazságot nem 
az ügyre való tekintetből hallgatták el, hanem in-
kább a személyek hibáit magára az ügyre vitték át. 

Ezen félreismerhetlen animus injuriandi, ezen 
tagadhatlan szándék az egyházat sértegetni, mely 
setétlő szál gyanánt vonul végig az ujabb literatura 
legnagyobb részén, volt kihivó az egyházra nézve, 
ez ébresztette föl gyanú já t és mintegy ingerié őt. 
Innen keletkezett az egyházhoz hívebbek és annak 
ellenei közt a sok tekintetben sajnálandó vita, és a 
s p é c i f i c e k a t h o l i k u s t u d o m á n y n a k na-
gyobb hangsúlyozása ; és a gunyolók kérdezni kez-
dették: valljon mikép lehetne valakinek lábát ka-
tholice levágni, vagy valamely számtani föladatot 

katholice megoldani ? A guny könnyű és olcsó volt. 
Az egyház igen jól tudta, hogy a nyelvészet szabályai 
a hitvallással semmi összeköttetésben sincsenek, 
és IX. Pius egy művészeti jelölthez, ki nem akará 
hinni, hogy a pápa őt mint protestánst a művészeti 
akadémiába fölvenné, mondá e szép szavakat: „Mi 
köze az akadémiának a hitvallással?" Az egyháznak 
nem jutott eszébe a tudományt föltétlenül a hitval-
lás alá rendelni, hanem látva ellenei gyűlöletét kel-
lett gondoskodnia férfiakról, kik őt is védelmeznék, 
és innen kell származtatni kath. egyetem alapítására 
irányzott törekvéseit, a katholikus tudományról 
szóló jelmondatát. Ha egyszer látni fognák, hogy 
nincs antikath. tudomány, hogy ily tudománynak 
nincs joga létezni, hogy tulajdonképen csak egy tu-
domány van, és ez az igazság tudománya, akkor többé 
nem leendne szó kath. tudományról. 

De valljon csak a szigoruabb tudomány hoza-
tik-e ellentétbe az egyházzal, és nem látjuk-e az ösz-
szes, úgynevezett szép szellemű irodalmat is mint-
egy folytonos hadilábon állani az egyház ellen? 
Fájdalom, ezen ellenségeskedés is igaz! és a hiba, 
ugy látszik, nemcsak az egyik oldalon van. Min-
denkor voltak tulbuzgók, kik császáriabbak akartak 
lenni a császárnál, pápaiabbak mint a pápa maga ; 
soha sem hiányoztak férfiak, kik az egyház sértege-
tésében szintannyi hős tettet láttak ; valamint olya-
nok sem, kik minden szóra, mely egy kissé kétesen 
vagy keményebben hangzott, fájdalmasan följajdul-
tak, és azonnal az egyház megsértésének, Isten-ká-
romlásnak tartották. E túlságos érzékenykedés ép 
oly sokat árthatott a közügynek, mint a tudomány 
legmerészebb állításai. 

Vannak adiaforus dolgok, melyek az ember-
nek vallási és egyházi gondolkozására semmi vonat-
kozással sem birnak, a hitvallást illetőleg közömbös 
dolgok; mindezeket a lelkismeret körébe vonni in-
kább az ég lealacsonyitásának mint az emberiség 
fölemelésének lehetne mondani. Azt hiszszük, hogy 
az ókor remekiróit, a görög és latin hirneves költő-
ket a lelki üdvnek veszélyesztetése nélkül olvashat-
ják legtöbben, valamint a jelenkori irók nagy ré-
szét is. 

A literatura élvezetet vagy okulást vagy mind-
kettőt van hivatva szerezni; az egyháznak, a meny-
nyiben ez nem történik magasztosb és komolyabb 
czélok rovására, nincs elegendő oka az emiitett czé-
lokat kárhoztatni. Az egyház ős időktől fogva az 
emberiség fölvilágositásán fáradozott, és azért, mivel 
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a hitnek egyes ellenségei a felvilágosodás ürügye 
alatt istentelenséget, erkölcstelenséget hirdetnek, 
most sem fog felhagyni azon munkával, melylyel az 
ős idők legszentebb kezei foglalkoztak. 

Ha az egyház évkönyveit fölütjük, látható, 
hogy az egyház századokon keresztül volt a tudat-
lansággal, babona- és előitélettel küzdelemben. A 
törvények, melyeket az egyház akkoron hozott, ta-
núságot tesznek a nemzedéknek, melylyel dolga 
volt, nyerseségéről; az egyházi büntetések az akkori 
körülményekhez mért javitási, és a visszaeséstől meg-
óvó eszközök valának. Mindezen intézményeket alig le-
het szemügyre venni, hogy az egyház anyai gondosko-
dása iránt csudálkozással és hálával ne teljék el szi-
vünk. Ha vadabb erkölcsök gyorsan szelídültek, ha 
a pogány előitéletek elenyésztek és a jobbnak fölis-
merése végre utat tört magának ; mindezt bizonyára 
kevesbbé lehetett a profán Íróknak, mint az egyház-
nak, az ő küldéseinek tulaj doni tani, kik egyszers-
mind a fölvilágosodásnak is voltak hírnökei, ténye-
zői. A szabad kőmivesek titkos társulata, mely nagy 
szavakkal hivatottnak hirdeti magát a felvilágoso-
dás terjesztésére, ha csakugyan ezen .czélt'tüzte ki 
magának, a helyett, hogy az egyházzal teszi magát 
ellenkezésbe, épen ezen egyház törekvéseihez lett 
volna köteles csatlakozni, mert valóban az egyház 
volt a felvilágosodás igazi gyúpontja, és az ma is, 
ha eltekintünk azon mesterségesen kürtölt és előidé-
zett ellenkezéstől, melyről fönebb szólottunk. 

Az egyház és a kereszténység eszméje a világ 
fölszabadítása ; a mi ezen irányban mindeddig tör-
tént, akárhol zúzattak szét bilincsek, ahárhol hullot-
tak le a társadalom tagjainak kezeiről békók : a föl-
szabadítás munkája mindenütt a kereszténység esz-
méjében gyökeredzett. Még a kereszténységnek 
ellenei is habár nem tudva, a ker. világnézlet körében 
mozogtak. Azon eszmét kettős irányban kellett va-
lósítani. Az egyháznak arra kellett törekednie, hogy 
az emberi szellemet fölszabadítsa az anyagtól, és 
ezen szabadságot ki kelle terjesztenie a test- és vérre 
is, s az emberi viszonyokat alája rendelni. Mig az 
emberi törekvésnek súlypontja az anyagban feküdt, 
mig nem tétetett lehetővé a földiektől való eltekin-
tés, mig az ideiglenes képezé egyetlen indokát az 
emberi tetteknek, addig szellemi szabadságról, de 
egyszersmind zavarhatlan tisztaságú hatásról, tárgyi-
lagos ítélésről sem lehetettszó ; mig a lélek szabadon 
nem emelkedett az anyag fölé, a logicailag rendezett is-
mereteknek egy egészszé való összefoglalása, vagyis 
a tudomány mostani fogalma lehetetlen volt. Ezen 

oknál fogva Krisztus előtt csak tudományos da-
raboltság volt, igazi tudomány pedig csak Krisz-
tus után. 

I ly előzmények után igen különösen hangzik 
a saját eredetével tisztába nem jött fölvilágosodás-
nak ellenkezése az egyházzal. És ismét a heterogen 
dolgoknak összezavarása a fő ok ilyes tévedéseknél. 
A fölvilágosítók az egyházat teszik felelőssé minden 
egyes tagjának vagy szolgájának tetteért ; az egyház 
pedig talán, nagyon is érzékeny minden csapásra, 
mely bármely tagját éri. Miért volna szükséges, pél-
dául, Molieres Tartuffét vakmerő megtámadás gya-
nánt venni az egyház ellen ? Nem voltak-e képmu-
tató egyháziak ? És nem kivánatos-e, hogy a kétszi-
nüség, bármily álcza alá rejtőzzék, fölismertessék, 
lelepleztessék ? Mit tehet az egyház némely szeren-
csétlennek méltatlanságáról, kik tiszteletre méltó 
ruhájá t beszennyezik? Valljon az angyalok bukása 
elhomályosithatta-e a tiszta eget? Vagy egy apostol-
nak árulása elhalaszthatta-e a megváltás müvét? A 
világnak joga van szigoruabban megítélni azoknak 
tetteit, kiknek hivataluknál fogva mások példányául 
kellene szolgálni ; de a mihez a világnak nincs joga, 
az, hogy az egyesnek hibáit nem szabad általánosí-
tani és másokra is azokból következtetni. Ha a mon-
dottakat mind egybevetjük, ha az állitólagos mély-
ségre gondolunk az egyház és profán bölcseség, hit 
és tudomány, vallás és fölvilágosodás közt, meg kell 
vallanunk, hogy igen sok önkény van azon állítás-
ban és az egyháznak tett szemrehányások oly ellen-
mondók, hogy magok az ellenségek is zavarba 
jönnének, ha azokat egymásközt ki akarnák egyen-
líteni. 

Majd a kath. cultus elevensége vétetik a gán-
csoskodás alapjaul, majd a bűnbocsánat könnyűsége, 
a képek és ereklyék tisztelete, majd azt mondják, 
hogy a pap maradjon egyedül szellemi foglalkozá-
sánál, majd ismét, hogy mivelje a tudományokat 
minden irányban, működjék mindenki érdeke mel-
lett. Sok szándékosság van az egyház gyalázásában, 
de sok félreértés, sok értelmetlenség is; az egyház 
mindenkor számba vette az emberi gyarlóságot, ő 
bizonyára gyakorolni fogja ismét az engedékenység 
nagy erényét a nehéz próbáltatás idején, és elosz-
latandja azon előítéleteket, melyek még a hitetlen-
ség napjaiból származtak át a mostani nemzedékre. 

1-k. 
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Kiindalási pontok sz. hitünk védelmében a hitet-
lenekkel szemközt. 

Ha a hitetlenekkel sz. vallásunk alapigazságait megis-
mertetni akarjuk, kiindulási pontul az igazságnak ama kis 
részecskéjét kell választanunk, mely az atheusnak szivébe is 
kiirthatlanul be van vésve. Ez pedig az emberi természetnek 
ama közös birtoka, melyet öntudatnak (Selbstbewusstsein) 
nevezünk. Az öntudatot még a legvastagabb materialistának 
is el kell ismernie, bár mennyire tagadja is a lélek szellemi 
tulajdonát. Az öntudat tagadhatatlan existentiájával ellene-
inknek mind azon tényezőket cl kell ismerniök, melyek az 
öntudatban mint meg annyi alkatrészek bennfoglaltatnak. 
Ezek között pedig első helyen áll a lelkismeret (Gewissen). 

A lelkiismeretnek szava minden embernél oly nyilván-
való, hogy az atheus sem tagadhatja lételét. Ha pedig vala-
kinek elvetemedettségében sikerülne azt elnémitani, az ha-
sonló lenne a keleti mesék öreg hegylakójához, kinek ez vala 
jelszava : „semmi sem igaz, minden szabad" és mint ilyennel 
minden józan okoskodás megszűnnék. E lelkismeret et sokan 
belső szózatnak tartják, mely egyes esetekben mindenkinek 
megmondja, mi jó, mi rossz. Ámde mi a lelkismeret ilyetén 
meghatározásával a hitetlenek elleni vitában egyelőre be nem 
érjük ; mert ha ez lenne a lelkismeretnek tökéletes meghatá-
rozása, akkor ama belső szózatnak — mint természetünk 
egyik lényeges jellemvonásának, minden embernél egészen 
egyenlően és mindig helyesen kellene Ítélnie ; valamint termé-
szetünk egy másik lényeges tulajdonságánál fogva bizonyos 
tárgyat mindig fehér-, mást fekete-, ezt kerekded-, amazt 
négyszögíinek a valósággalmegfelelőlegmondunk. Márpedig 
nem tapasztaljuk-e ennek épen ellenkezőjét, hogy t. i. a lel-
kiismeret szózata egyes esetekben ozerféleképen, tehát vajmi 
helytelenül szokott Ítélni. Az indusok például örökre hütelen-
nek fogják tartani azon nőt, ki elhunyt férje oldala mellett a 
máglyán elégettetni vonakodik ; sőt maga a párbaj nem élő 
bizonyitéka-e annak, mily hamis lehet a lelkismeretnek ilye-
tén szava egyes esetekben ? 

E szerint tehát az emberben eredetileg csak a tehetség 
(potentia) létezik, mely a jó és rossz közti kölönbséget átalá-
ban véve vele megismertetni képes ; de hogy az ember egyes 
esetekben a jó és rossz között csakugyan helyesen különböz-
tessen (actus) ama tehetségnek mindenekelőtt vallás-erkölcsi 
nevelés által ki kell képeztetnie. Valahányszor ezen nevelés hi-
ányos, ferde vallási nézetekből indulva ki, ama a jót és rosz-
szat megkülönböz tető tehetség azaz a lelkiismeret nem fog 
ugyan végkép elenyészni, hanem alkalmazásaiban helytelen 
Ítéleteket fog hozni. Mindez onnét van, mivel azon tehetség^ 
mely által megismerjük mi jog- és kötelességszerű, vagy pedig 
mi az igazság vagy jogtalanság, elménk primitiv fogalmaihoz 
tartozik. 

De itt a főkérdés csak az marad, mi ama tehetségnek 
végoka, mely ezt jogszerű- s azért szabad- amazt pedig jog-
talan- s azért tiltottnak mondja? A válasz adandjanekünk a 
lelkismeretnek helyes definitióját a hitetlenekkel szemközt. 
Már pedig csak akkor és csak annyiban fogom ezt szabad 
vagy tiltott- amazt kötelességszerű vagy rendellenesnek tart-
hatni, a mikor és a mennyiben cselekedeteimben és mulasztá-

tásaimban valaki iránt felelősnek érzem magamat. E szerint 
tehát a lelkismex-et nem egyéb, mint az emberben azon fele-
lősségnek érzete, melylyel egy felsőbb rend iránt tartozik. 
Ezt minden ember kivétel nélkül kebelében hordja, bár mily 
kevéssé ügyeljen is szózatára, vagy egészen elfojtsa is azt 
egyes tetteiben. 

Ha pedig elleneink a lelkismeret ilyetén meghatározá-
sát megengedik, a mint meg is kell engedniök, ha csak saját 
közvetlen öntudatukkal ellentétbe jönni nem akarnak : ugy 
meg kell egyszersmind engedniök mindazt, mi a l e l k i s m e r e t 

fogalmában mint szükséges előfeltétel már bennfoglaltatik, 
és mint okszerű következmény belőle folyik ; Mindkettőhöz 
tüzetesen fogunk hozzászólani. 

Felelősségünk öntudatában közvetlenül bennfoglaltat-
nak a minden gondolkozó emberben létező jó és rossz fogal-
mai. Nem akar juk e helyen föleleveniteni a régi vitát, valljon 
léteznek-e velünk született eszmék (ideae innatae) vagy sem ? 
elég tudni, hogy a jó és rossz fogalmai épen oly valók (reales) 
mint például a szép és rút eszméi. Senkinek sem kellett ben-
nünket arra tanítani, miszerint szép és rút között különbség 
létezik, ámbár ügyes nevelés s oktatás által a szép iránti ér-
zet mindinkább fejleszthető ; hasonlóan folytonos művelődés 
a jó és rossz fogalmait sokfélekép módositliatja, kijavíthatja, 
gazdagíthatja ; de nem adhatja azokat nekünk kezdetlegesen, 
mivel azok már minden nevelés és művelődés előtt bennünk 
voltak, tehát mint már létezőket velünk hoztuk, miután köz-
vetlen öntudatunkban eredetileg már bennfoglaltattak. Nem 
is szabad a jó és rossz fogalmait a „hasznos és káros" eszméi-
vel összetéveszteni, s igy az önzésből leszármaztatni, hisz 
a legszebb erénygyakorlatokat a hasznosnak megvetése 
szüli ; valamint tehát a hasznos és károsnak eszméi viszony-
lagosak (relativ) és alanyiak (subjectiv) ugy a jó és rossznak 
fogalmai absolut és tárgyilagos (objectiv) természetűek ; a jó 
mindig jó marad, mig a hasznos gyakran károssá válik. Mindez 
egyedül onnét van, mivel az ember saját totteiro nézve, legye-
nek bár jók vagy rosszak, a felelősségnek érzetével bír. 

A második tényező, mely felelősségünk érzetével olvá-
laszthatlanul összefügg, a személyi szabadság. Ugyanis fele-
lősségról szó sem lehetne oly lénynél, mely cselekedeteiben 
nem szabad, hanem merőben függő lenne. Azért bármily 
sok tekintetbon legyen is az ember a természet s egyéb kül-
viszonyoknak rabja, mindamellett a szabad akarat nyilvánu-
lásainak elég tág tér marad, melyekért felelős. Innét van, 
hogy mindazok, kik ezen szabadságot tagadják, p. o. a 16-ik 
századbeli hitujitók, állításaikat sohasem tudták megegyez-
tetni tetteikkel, midőn mások fölött Ítéletet hoztak, vagy 
azokra büntetést szabtak. 

Az elésorolt két tényezőnél sokkal fontosabbak amaz 
előfeltételek, melyekben a lelkismeret mint alapokaiban gyö-
kerezik, Ezek közé tartozik mindenekelőtt a felelősségünk 
által föltételezett felsőbb rend. Használtuk e kifejezést a hi-
tetlenek kedveért, kik szintén kénytelenek azt mint felelőssé-
günk alapokát elismerni, habár egyelőre nem fogják azt más-
nak tartani, mint bizonyos felsőbb természettörvénynek. De 
kérdjük, mi ezen felsőbb rendnek eredeti létoka ? hisz minden 
létező rend bizonyos rendező lényt szükségkép feltételez. 
Valamint tehát egyrészt lelkismeretünkben valamely felsőbb 
rendnek létele nyilvánul, ugy más részt ezen nyilvánulásban 
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egy felsőbb lénynek, mint rendezőnek léte szükségképen 
bennfoglal tátik. 

Ezen felsőbb lény nem lehet a pantheismus istensége ; 
ez üres fogalom, mely minden személyiség hiányában gondol-
kozás- és rendezésre egészen képtelen ; már pedig a nagy 
mindenségben létező rend hangosan hirdet egy bölcsen gon-
dolkozó, és hatalmasan intézkedő rendezőt, vagyis egy min-
denható és mindentudó személyes lényt. Coeli enarrant glóriám 
Dei et opera manuum eius annunciat firmamentum. A mily 
bizonyos tehát, hogy a legszebb rend létezik e világon, ép oly 
bizonyos, mit ez szükségképen föltételez, az is, hogy t. i. léte-
zik egy személyes, mindenható, bölcs és mindentudó rendező 
lény, kit Istennek nevezünk, a ki valamint alapoka, ugy 
zárköve is a nagy mindenségben nyilvánuló összhangzatos 
rendnek. ') 

IIa pedig a deisraus emberei Istenről mint személyes 
lényről beszélnek, de felöle azt állítják, miszerint a világ 
sorsa iránt egészen közönyös, azt a véletlennek, az esetleges-
ségnek engedvén át, ugy e nézletet sem lehet a lelkismeret 
szózatával összeegyeztetni. Mert ha tetteinkért felelősek va-
gyunk , ez bizonyára nem jelenthet egyebet, mint hogy 
Isten egykor ítélőszéke elé hivand bennünket, hol a szabad 
akaratunkkali visszaélés által felforgatott erkölcsi rendet, 
s az ez által megsértett isteni tekintélyt ismét helyre fogja 
állítani. Már pedig hogyan tehetné Isten mindezt, ha a földi 
dolgok menete- és az emberek tetteiről és mulasztásairól a 
legtisztább ismerete nem volna; ez pedig csak ugy lehetséges, 
ha az általa megalapított rendet végczélja felé ő irányozza, 
vagyis ha ő kormányozza a világot. H a tehát ellenfelünk elis-
meri a lelkismeret lételét, ugy az Istent nem csak mint az 
emberek egykori itélőbiráj át, hanem mint a világ mindentudó 
kormányzóját is szükségkép el kell ismernie. 

Helyén van itt, hogy az ember s az őt környező világ 
létokáról röviden szóljunk. Minden embernek közvetlen ön-

') Plato, Phileb. Op. ed. Bipont Tom. 4. p. 244. Omnes siquidem 
eapientes, ita extollentes sese, consentiunt, intellectum esse coeli terrae-
que nobis regem . . . Utrum, o Protarche, dicendum est, universum hoc 

agi ab irrationali quadam temerariaque, et for tu i ta potestate ? an contra ; 

quemadmodum maiores nostri seriserunt, ordine quodam mentis et sapien-
tiae mirabilis gubornari. . . fateri autóm, mente omnia haec exornari , 
sententia quaedam, specie mundi, solisque et lunae, coterorumque side-
rum, et omnis denique coelestis circuitus digna est : nec ego unquam de 
iis aliter loqui, aut sentire ausim. 

Cicero, De Natura Deorum- Opp. ed. Bipont. Tom. XI. p. 65. num. 
16. 17. Chrysippus szavait magáévá teszi mondván : Chrysippus quidem 
quamquam est acerrimo ingenio, tarnen ea dicit ut ab ipsa na tura didi-
eisse, non ut ipse reperisse videatur. ,,si enim inquit, est aliquid in re-
rum natura, quod hominis mens, quod ratio, quod vis, quod potestas hu-
mana efficere non possit ; est certe id, quod illud efficit, homine melius-
Atqui res coelestes, omnesque eae, quarum est ordo sempiternus, ab ho-
mine confici non possunt ; est igitur id, quo illa conficiuntur, homine me-
lius ; id autem quid potius dixeris, quam deum ? Etenim si dii non sunt, 

quid esse potest in rorum natura homine melius ? in eo enim solo rat io est, 
qua nihil polest esse praostantius ; esse autem hominem, qui nihil in omni 
mundo melius esse quam se putet , desipientis arrogantiae est ; ergo est ali-
quid melius, est igitur profecto deus." An vero, si domum /nagnam pul-
ehramque videris, non possis adduci, ut, etiam si dominum non videas, mu-
ribus illam et mustellis aedificatam putos ; t an tum vero ornatum mundi, 
Tarietatem pulchritudinemque rerum coelestium, tantam vim et magni-
tudinem maris atque terrarum si tuum, ac non deorum immortalium domi-
cilium putos, nonne plane desiporc videare ? 

tudata bizonyítja, hogy sem ő, sem a világ nem lehet önléte-
lének végoka, mivel mindkettő véges, s mint ilyen nem lé-
tézhetett mindig ; következéskép egy végetlentől kell eredni-
ök, mert csak ez lehet a végesnek létoka, ellenkező esetben 
a véges dolgoknak végetlen lánczolata keletkeznék, mi lehe-
tetlen (contradictio in adjecto;) minthogy ez esetben ama 
sorozat sem hozzáadás által nem nagyobbodhatnék, sem levo-
nás által nem kisebbedhetnék, mint a mely már kezdetben 
végetlen volt ; de hogy valami egyszersmind véges és véget-
len legyen, az képtelenség. Ebből az következik, hogy min-
den véges lény előhúzására egy végtelen lény kívántatik, 
melynek első és legfőbb tökélye, abban áll, hogy mindennek, 
a mi neki tetszik, léteit adhasson, mivel csak az lehet vé-
getlen lény, mely minden végesnek létokát magában foglalja. 

E r r e valaki azt mondhatná, nem vagyok képes elképzelni 
hogyan volna lehetséges, valamit minden létező anyag nél-
kül a semmiből előhozni, azaz teremteni; hisz egy régi köz-
mondás is azt tar t ja : „a semmiből semmi lesz" (de nihilo ni-
hil); tökéletesen elismerjük ezen közmondás igazságát, a 
mennyiben t. i. minden létező tehát az ember épen ugy, mint 
az egész világ egy létokot szükségképen feltételez. Márpedig 
ilyennek nem a semmit, hanem a végetlen Istennek minden-
ható akaratát mondottuk, ennél pedig hatalmasabb tényezőt 
nem is képzelhetünk. Helytelen lenne állítani, hogy a holt 
anyag lehetne mindennek létoka, úgymint melynek minden 
tulajdonsága azt bizonyítja, hogy véges, és mint ilyen lételét 
másnak köszöni. Mi tehát nem a semmit, hanem az Isten min-
denhatóságát tartjuk minden véges létei utolsó tényezőjének. 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
AUGSBURG, ju l 20-án. 1859 óta Európában, különö-

sen pedig a szerencsétlen Itáliában dolgok történtek, melyek 
magyarázata csak ugy lehetséges, ha részben legalább a tit-
kos társulatoknak tulajdonítjuk azokat. Valóban naiv hiszé-
kenység kell ahhoz, hogy a szabad kőmivességet ártatlan 
testvérisülésnek tartsuk, melynek egyedüli czélja humanis-
mus olyannyira, hogy mintegy lipcsei lapban nem rég olvasni 
lehetett, tulajdonkép minden ember szabadkőmives. 

A szabadkőmivesek kerülik a világosságot, titokba bur-
kolódnak, s azért nem gyanútlan emberek. Az ünnepek ostro-
ma, a tanodáknak az egyháztóli elválása, a polgári házasság 
a páholyok köréből indult ki, itt adatott ki a jelszó, és innét 
magyarázható a támadás egysége és összhangzása. 

Az utolsó tiz év folytán, amint ezt Findel a szabadkő-
mivesség történetében (Lipcse 1866) bizonyítja, a páholyok 
szaporodtak, és a különböző szertartású kőmivesek szorosab-
ban egyesültek. Az angol páholyok egy évben (1866) 65-tel 
szaporodtak. A lipcsei „Freimaurerzeitung" tudositása szerént 
Itáliában 4 titkos testület létezik. 1) A firenzei nagy oriens 
több mint 50 páholylyal di Lucca testvér vezetése mellett. A 
főpáholy a Palazzo-Vecchio czimü királyi palota közelében 
van. 2) A palermói főtanács (Supremo consiglio di Palermo) 
Garribaldi testvér igazgatása alatt, több páholylyal Siciliában. 
3) a milanói főoriens Franchi testvér kormányzata alatt. 4) 
A siciliai központi főtanács, több skót szertartású páholylyal 
Illés testvér vezetése mellett. 
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Az 1867. junius és julius havában Nápolyban tartott 
kőmives-congressuson a palermói, turini, nápolyi és flórenczi 
főpáholyok egyesítése elhatároztatván Garribaldi „Itália legki-
tűnőbb kőmivese" tiszteletbeli főnöknek, Cordova Fülöp pe-
dig az egykori minister valóságos nagymesternek választatott 
és a jövő évi congrossus helyéül Roma tüzetett ki. Azonban 
Garribaldi csak Mentanáig jutott , de társai örömére „meg-
mentetett. " Ama congressus megnyitó beszédében a nagy-
mester jelenté, hogy az olaszhoni nagy oriens szoros viszony-
ban van a franczia, belga angol, német, hollandi, svájczi és 
svéd testvérekkel, Görögországban és Candia szigetén olasz 
védnökség alatt számos páholy alakult. Mindez összeesik a 
candiai lázadással. Az olaszhoni oriens továbbá közlekedik 
a hamburgi, uj-yorki, louisianiai, san-domingoi és brasiliai 
oriensekkel. Ez utóbbi ,dos Benedictinos' nevet viseli, és az 
egykor Dresdában létezett, hasonczimü klubbal rokontermé-
szetünek lenni látszik. A főnök apátnak hivatott, ki a gyűlés 
végével a testvéreket: „Ite missa est!a-el bocsátotta el. Lord 
Byron a kereszténység irányában pokoli gyűlölettel viseltet-
vén a nottinghami újvárosi apátságban gyalázatos éjjeli orgi-
ákat tartott, melyeken ő mint „apát" elnökölt, a testvérek 
szerzetesruhában olvasóval jelentek meg, és az urvacsorát 
megaranyozott emberi koponyákból vették. Ezen istenitett 
költő magikai jelvényeket hordott. A „tiszteletre méltó test-
vérek" között általában sok babonás találtatik, mert jól 
mondja Geibel : Glaube, dem die Thür versagt — Steigt als 
Aberglaub ins Fenster — Wenn die Götter ihr verjagt — 
kommen die Gespenster. 

Francziaországban ez év folytán 33 u j páholy alapítta-
tott, ezek közöl legujabbkeltü a boulognei „Espérance" hol 
a hires Pelletan Jenő a megnyitó ünnepélynél a kétkőmivest, 
és szabaditót Lincolnt és Garibaldit dicsőité. Párisban ez év-
ben a skót és az angol főpáholy, melyek eddig mint aristo-
cratia és democratia álltak szemben egymással, közös actiora 
egyesültek. 1863-ban a ,jövő' czimü páholy (rue Saint-Berrit) 
alapíttatott. Tagjai kötelezik magokat a belga solidariusok 
példájára a vallás vigasztalásait halálok óráján visszautasí-
tani. Belgiumból behozatott „az iskola elkeresztényesitésére" 
alapíttatott egylet, és gyorsan terjed. A franczia katholikusok 
ezek ellenében, épen ellenkező czélu egyleteket szer-
veznek. 

Észak-Amerikában a páholyok ezrei találtatnak. A 
kormány összes tagjai titkos társulatokhoz tartoznak. Ez az 
oka, hogy a katholikusok, bármily számosak és értelmesek 
legyenek is, a legfőbb hivatalokra nem juthatnak, mert val-
lásuk tiltja a belépést ily társulatokba. A déli államokban : 
„Ku-Klux-Klau" különcz nevezet alatt u j titkos társulat 
keletkezett, melybe a democraták tömegesen kivánnak fel-
vétetni. Miksa mexicoi császár szomorú vége a páholyok mü-
ve, mi az amerikai páholyok főnökének egy a lipcsei szabad-
kőmives laphoz intézett leveléből kiderül. Ezek után felfogjuk 
azon cynismust, melylyel némely Jiberalis lapok Miksa meg-
gyilkoltatását helyeselték. 

Ami a német kőmiveseket illeti, azt mondják róluk, 
hogy nem oly értelmesek, mint a külföldi testvérek. Lehet, 
de szorgalmasak és összetartók. 1865. oct. 22-éu Konstanzban 
„Constantia zur See" czim alatt uj páholy keletkezett, melyről 
a lipcsei lap azt mondá, hogy mivel K. az ultramontanismus 

fészke, ezen alapitás válasz volt a pápa September 25-i nyi-
latkozatára. 

Szemlét tartottunk a setétben működő csapat fölött. Ha 
mindannyian magok között és a többi forradalmiakkal egye-
sülnek, roppant hatalmat képeznek, a harcz velők óriási leend. 
Czéljokat egy körükből a badeni szabadkőmives Eckar t igy 
formulázta : csak az utolsó romainak (Römling) sirjánál teendi 
le pörölyét és kötényét az utolsó szabad kőmives. 

MILANO, jul 15-én. Mazzini József 1834-ben Svájcz-
ban köztársasági titkos egyletet alapitott. Mélégari Amádé, 
ki most az olasz királyságnak svájczi ügynöke, akkor társa 
volt. Mazzini hü maradván elveihez azon társulatot ma újra 
szervezte, melynek czélja a köztársasági szövetség diadalát 
siettetni, Olaszországnak különösen egységét és függetlenségét 
előmozditani. E czélra legújabban köv. felszólítást intézett a 
köztársasági szövetség bizottmánya honfitársaihoz. „Olaszok ! 
Következő felszólitást, felhívást intézvén hozzátok, a szabad 
és becsületes polgár kötelmét teljesitjük. Nem volnánk azok, 
ha közönyösen néznök hazánk romlását, azon romlást, melyet 
a bennünket szégyennel és becstelenséggel elözönlött monar-
chia hozott reánk. Most már nincs többé mit várni, mit re-
ményleni, s nem szabad ingadozni a teendők körül. A monar-
chia minden reményeinket meghiúsította, azért csak a kor-
mányforma megváltoztatásában látunk minden üdvöt. Mi 
küzdöttünk a monarchiával, hogy a haza szétszórt részeit 
egyesítsük ; mi nem fájdalom nélkül követtük a Garibaldi 
által tartott zászlót, most azon útra kell térnünk, mely ha-
zánk megmentésére vezet. A tények eléggé világosak annak 
felismerhetésére, hogy a monarchia Itália szégyene, és hogy 
olaszországnak ellenségei a Senatus, a parlament, a statuto 
és mindaz, mi a monarchia müve." 

A bizottmány avval végez, hogy légyottot ád az igaz 
olasz honfiaknak Milanóban azon perczben, midőn az első 
torlasz fog emeltetni. 

A társulatnak szervezetét tartalmazó okmány ezeket 
mondja : Az általános köztársasági egyletet alakítják mind-
azon polgárok, kik elismervén, hogy a monarchia a népek 
szerencsétlenségének egyetlen kútforrása, a köztársasági elv-
hez rendithetlen hűséggel ragaszkodnak ; következésképen 
annak tagjai nem lehetnek, kik ugy vélekednek, hogy 
Itáliában e kormányförma nem alkalmazható. Az egylet 
szövetségben van a világ minden szabad népeivel. A kormány 
ellenkezése miatt a társulat nyilvános gyűléseket nem tart-
hatván, — mint titkos alakult. 

Minden tagja kötelezi magát mindaddig, mig a köztár-
sasági kormányforma meg nem alapittatik, minden erejével, 
még élete árán is következőkre. 1-szőr köztársasági apostola-
tusra városokban és falvakban, különösen a munkás osztá-
lyok között. 2-or a hadseregbeni propagandára. 3-or Roma 
felmentését siettetni, azon meggyőződést eszközölvén a nép-
ben, hogy e fontos ügy csakis a nép által teljesítendő. 4-er a 
harczképes tagok felfegyverkezésére. 5-ör a köztársasági 
sajtó emeléséro. 6-or fegyverfogásra amint a megváltás órája 
ütni fog, és annak le nem tételére, mig a czél elérve nem 
leend. 7-er Vak engedelmességre a társulat főnökei irányá-
ban. 8 or Sértetlenül megőrizni a titkot, és inkább minden 
kinokat eltűrni, mint testvéreit elárulni. 9-er A felvétel első 
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havában 50 centim, és továbbá havi részletek fizetésére tehet-
ség szerént. 10-er Más társulatokhozi nem tartásra, és tisz-
tességes magaviseletre, mert csak igy lehet valaki jó köztár-
sasági. Az egylet két sectiora (mozgó és adózó) oszlik, és 
titkos láthatlan bizottmánynyal bir, és hasonlólag öt tit-
kos választmánya : a) a társulat kitágítására ; b) a fegy-
verkezésre ; c) hadseregbeni működésre ; d) sajtóügyekre ; 
e) Roma fellázitására. A tagok felosztatnak csapatokra, 
századokra, osztályokra. Minden csapat áll 5 —10 ember-
ből egy főnökkel. A század három csapatból; az osztály öt 
századból. Vannak továbbá helyi, tartományi, és központi 
bizottmányok, az utolsónak feje Mazzini József. 

Mindezekből eléggé érthető a társulat természete és 
czélja. M. kijelentvén, hogy csak fájdalommal követték hi-
vei Garibaldi, akkor királyi tábornok zászlaját, értésre adja, 
hogy az olasz uralkodó család állását imcompatibilisnek tartja 
hazája üdvével. Ezt tudja Victor E . kormánya, és azért mél-
tán kérdhetjük, mért hizeleg a forradalomnak ? és midőn kár-
hoztatja a köztársasági egylet bizottmányának eljárását, 
mért bátoritja azon néhány (állitólagosan romaiak) feliratát 
a porosz királyhoz, melyben a pápai zsarnokság alóli felsza-
badítást kérik. ? 

VEGYESEK. 
— A kath. egyházi autonómiára vonatkozó munkálatot 

a nm. püspöki kar teljesen bevégezvén az a fölött tanácsko-
zandó vegyes gyülekezet egybehivása egy ideig elhalasztatott, 
mert az abba meghívandó világi tagok jelenleg részint távol 
vannak a fővárostól, részint más szintén nagy fontosságú 
teendők által elfoglalva, és a jelen forró időszak sem tekint-
hető alkalmasnak ily hosszasb tanácskozást igénylő kérdés 
tárgyalására. 

— Z a l k a János püspök ő mlga N ó v á k Ferencz 
győri kanonokot p á p o c z i préposttá, F á b i á n István ka-
nonokot pedig papnöveldei kormányozóvá méltóztatott ki-
nevezni. 

— B e r e c Antal kegyesrendi.tanár „Természet" czim 
alatt kis lapot ad ki, melynek első száma már meg is jelent. 
Előfizetési ára egy évre 3 fr., félévre 2 fr. — Tapintattal és 
a természettudományok mostani túlkapásai nélkül szer-
kesztve igen sok jót eszközölhet. 

— Egy cultusministeri rendelet megkeresi a főpászto-
rokat, hogy a lelkészeket odautasitani szíveskedjenek, misze-
rént a patentalis és tartalékos aggastyánokat a nagyszombati 
intézettől nyerendő engedélynek előmutatása nélkül ne adják 
össze. 

— Portugáliában Alves Martins vizeui püspök, a szt. 
Ferencz-rendéből, belügyi ministernek neveztetett ki. — 
Ximenes emléke újra föléled a szomszéd országban. 

— Különös házasságkötési eset adta magát elő a lüt-
tichi prot. templomban. Két jegyes, kiknek egyike zsidó, a 
másik katholika volt, egybe akarván kelni, sem a katholi-
kus pap sem a rabbinus nem akar ta őket összeadni ; ekkor 
elhatározá magát a prot. lelkész a jegyesek házasitására és 
csakugyan végbe is vitte. — A prot. következetlenség mel-

lett még elég következetesség ; és a bonus odor lucri a huma-
nissal kapcsolatban elég szép, habár nem irigylendő kinyo-
matott nyert a fölvilágosodott pásztor tettében. 

— A londoni „Catholic Opinion" az angol leghíresebb 
publicistáknak a katholikusofekali rokonságára nézve a kö-
vetkező jegyzéket nyilváuitá : gr. Granville-nek, ki a minis-
tertanács elnöke volt Russell alatt, nőtestvére a hires L a d y 
Georgiana Fullerton, a legkitűnőbb irónők egyike. Dr. Ar-
gyll herczegnek, a királyné pecsétőrének anyja katholika. 
Gladstone nővére szintén katholika Grey György, előbbeni 
belügyminiszter rokonságában több katholikus egyén van, 
egyik sógorasszonya pedig apácza. Monsell a kereskedő ka-
mara elnöke, katholikus lett. Sir Roundell Palmernek test-
vére katholikus valamint Robert Colliernek nagynénje is. A 
nagytörvénytudó Coleridgenek, kit a közvélemény leendő 
államűgyésznek tart, testvére pap, még pedig jezsuita. A 
mostani ministeriumból Malborough herczegnek kath. sógor-
asszonya van, lady Portarlington. Stanley lord nővérének, 
lady Emma Talbotnak, van papsógora, és több kath. rokona. 
Northcote Stafford közeli rokonságban áll az oscotti jezsuita 
collegium főnökéhez. Gróf Majo sógora, Wyndham A. csak 
imént tért a katholicismusra. Végre a mostani államügyésznek 
két kath. paptestvére van. Alig múlik el hét, mondja a ne-
vezett lap, melyben az angol aristocratia köréből valaki nem 
térne meg. 

— Cantu Caesar „Rhapsodia" czimü müvében följe-
gyezte, hogy midőn Francziaországban szó volt az egyház 
megrablásáról, Mirabeau, a következő kérdést intézte Talley-
randhoz : Ha 4 rabló, meg levén győződve, hogy Isten csak 
üres szó, az ördög pedig csak mese, az erdőben találkoznék 
urakkal, valljon mit tennének ? Talleyrand feleié : Kétségkívül 
pénztárczájukat kérnék vagy vennék el. íme ezen esetben va-
gyunk mi, mondá Mirabeau. A nemzet, vagy inkább minis-
terei, tönkre engedték tenni a financiat az ingyenélők által, 
most szükségök van pénzre ; látják a gazdag de védtelen 
papságot, megrohanják tehát és elveszik pénzét anélkül, 
hogy az akasztófától kellene tartaniok. 

— A pápai zuávok a következő nemzetiségekből van-
nak összeállítva : van 1,301 franczia, 686 belga, 1910 hol-
landi, 157 romai, 12 modenai, 18 nápolyi, 6 toscanai, 19 
schweiczi, 7 osztrák, 87 porosz, 22 más németországi, 32 spa-
nyol, 6 portugál, 50 angol, 101 irlandi, 10 svéd, 2 orosz, 12 
lengyel, 1 australiai, 3 maltai, 14 amerikai az egyesült álla-
mokból, 1 indiai, 1 afrikai, 1 perzsiai, 1 mexikói, 1 circassi 
és 135 canadai ; összesen 4,593. 

— A norma-napok iránti osztrák rendelkezés szerént 
oly napokon, melyeken színházi előadás tilos vagy csak kü-
lönös engedély mellett lehető, nem szabad nyilvános táncz-
vigalmat tartani ; más nyilvános mulatságok, hangversenyek 
a nagy hét három utolsó napján és dec. 24-én tiltvák. A többi 
a hivők lelkismeretére bizatik és azon remény fejeztetik ki, 
hogy ezen engedélyezést nem fogják túlságosan gyakorlatba 
venni. 

— Egy feldkirchi gyógyszerész 500 frt. hagyományozott 
a feldkirchi szegényeknek azon meghagyással, hogy ezen 
összeg elosztásakor pap ne legyen jelen. Könyvtárát a neve-
zett községnek hagyta 1000 frtnyi alapítvány mellett oly 
kikötéssel, hogy arra pap semmi befolyással sem bírjon és 
hogy kath. könyv ne vásároltassák; végre 2000 frtot rendelt 
annak számára, ki a feldkirchiek közül először lépne civilhá-
zasságra. — Ez már azután telivér apostola elveinek ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándor és társainál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9- sz. 
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EELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, augusztus 5-én. 11. 

c Elöfizothetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1868. 

TARTALOM : Az egyház és az állam. — Kiindulási 
pontok sz. hitünk védelmében a hitetlenekkel szemközt. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az egyház és az-éfíam. 
Az egyház és az állam közti viszony eszmény-

képe mindenesetre az állandó béke, tökéletes egyet-
értés és kölcsönös segély volna. Mind a két ténye-
zőnek föladata ezen eszménykép utáni törekvés, és 
annak, ha már teljesen elérni nem lehet, lehető meg-
közelitése. Azonban a történelmen alapuló tapasztalat 
azt tanitja, hogy vagy az egyház, nehéz körülmények 
által erre mintegy fölhivatva, az államot akarta 
alávetni, vagy hogy az állam engedett meg magá-
nak túlkapásokat az egyházi körbe. Többször még 
egy harmadik, ép oly czélszerütlen viszony is fejlő-
dött ki, melynél fogva az egyház szövetségre lépett 
az uralkodókkal, mely többnyire az egyház méltó-
ságának szintúgy mint az állampolgárok szabadsá-
gának rovására történt. 

Mindezen helytelen viszonyok a nemzet-élet 
két fő tényezője ferde álláspontjának következmé-
nyei gyanánt tekinthetők. Hogy jogérvényes szer-
ződéseken alapultak, semmit sem változtat az ügy-
álláson és annak eredményein. A dogmák örök, föl-
tétlen érvényűek, de az egyház érzékek alá eső 
megjelenésének alakja némileg változó és a külső 
világ törvényeinek van alávetve. A mi ma az egy-
ház érdekeinek kedvező, holnap káros lehet reá 
nézve, a mi most reá nézve még jótétemény, a jövő-
ben rabbilincscsé válhatik. Ezen nézet igazsága mel-
lett a történelem harczol. A concordatum, mely bi-
zonyos időben az egyházat tekintve igen becses 
lehet, a körülmények változtával nagy részét elveszt-
heti becsének, úgyszintén valamely méltán nagyra-
tartott jog ennek tárgya megszűntével teljesen ele-
nyészhetik. 

Az egyház, és ezt jó volna megjegyezni a „non 
possumus" gunyolóinak, az egyház soha sem helye-

selhet bármely igazságtalanságot, soha sem szentesit-
het szószegést, szerződés-törést, még akkor sem, ha 
mindjárt ebből reá kiváló haszon háramlanék; de 
valamint Isten megengedi a roszat, ugy ő is, a mit 
különben nem helyeselhet, tűrheti; és Isten a bizony-
ság, hogy nagyobb rosz elkerülése végett már sok 
roszat el is tűrt. Hajhatatlan ő hit-czikkelyeire 
nézve, ezeken semmit sem változtathat öngyilkolás 
nélkül ; de simulóbbnak tanusitotta magát, például, 
a vegyes házasságok ügyében, és a nélkül, hogy rosza-
lásának álláspontját elhagyta volna, bizonyos fokig 
engedett. 

A hussitismus, mely ma ismét éledez, egy 
egyezmény által fejeztetett be, mely a kath. egyhá-
zat megmentette a csehek eltérésétől, és mely még 
is sértetlenül föntartotta a dogmát. Midőn I. Ferd :-
nántl császár és a bajor herczeg nehéz időkben a 
kehely nyúj tását a világiak számára is kérték, az 
egyház figyelembe vévén a körülményeket ezen uji-
tást megengedte ; és midőn czélszerünek látta, ezen 
ideiglenes enged vény ét ismét visszavonta. Midőn a 
félvilág a jezsuiták megszüntetését sürgette, csak-
ugyan el is tör ültetettek, de változván a környülál-
lások ismét visszaállíttattak. Az egyház soha sem 
vonakodott oly engedmények- és egyezményektől, 
melyeknél a szentszék méltósága, joga és a kath. 
öntudat nagyobbasérelmet nem szenved. 

S azért teljes félreismerése az igazságnak, ha 
az egyház türelmetlenségről, minden iránybani moz-
dulatlanságról vádoltatik. Ellenkezőleg az örök 
eszme időszerénti kifejezésének előnye gyanánt te-
kinthető, hogy az egyház minden államformák alatt 
és mellett tenyészhet, reá nézve egyik sem ártalmas 
és mindegyiket túléli. Ha igaz volna az egyház el-
leneinek azon állitása, mintha az egyház uralomvá-
gyólag és erőszakosan agyarkodott mindig és min-
denütt a világi hatalom ellen : mikép virágozhatnék 
és hozhatna áldásos gyümölcsöket vallásnélküli, sőt 
egyház-ellenes kormányok alat t? 

Az egyház és állam közti czélszerü viszonynak 
kérdése nem uj, de régiségének daczára még most 
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sincs kimeritőleg megoldva. Azt véljük, hogy ezen 
viszony örök idó'kre, mintegy dogmatice nem is ha-
tározható meg. A mint az emberiségnek, tehát az 
államnak is szükségletei az idők teljében változtak, 
az egyháznak állása és viszonya is különböző lett az 
államhoz. 

Ma eljöttnek látszik a pillanat, melyben az egy-
ház teljesen nélkülözve az állam támogatását, és az 
önmagában rejlő erőre támaszkodva legnagyobb in-
tensioval működhetik. 

Nem lehet tagadni, hogy a szellemi hatalom a 
szivvilág fölé emelkedett, és nincs többi szüksége 
oly durva, anyagi eszközökre, hogy a kedélyre 
hathasson. A szellem ezen tulhaladásának két ol-
dala van és a jó genius mellett azonnal ott terem a 
gonosz is. Az igazság abban áll, hogy az ember 
most könnyebben megközelíthető szellemi befolyás 
mint erőszakos hatalom által. Az egyház tehát, ál-
talában szólva, nélkülözheti az állam támogatását, 
azon támogatást, melyet sokszor oly drágán fizetett 
meg, hogy valóban nehéz elhatározni, valljon hálára 
volt-e méltó az oly gyámolyitás ? A brachium secu-
lare soha sem nyújtatott az egyháznak súlyos dij 
nélkül, mert rendesen szabadságával fizette meg azt. 
I Ia ma ezen szabadságát visszaveheti, és az állam-
segélyről lemondhat, valóban igen előnyös cserének 
volna mondható. 

Az osztrák fejedelmeknek a szentszékhez való 
ragaszkodásukat bizonyára senki sem vonhatja két-
ségbe, ők az egyház hű fiainak tekinthetők ; ezen elő-
szeretet azonban nem volt elegendő az egyház hely-
zetének megóvására; I. Ferdinánd alatt az egyház 
kincse a pénzverdébe küldetett, hogy hadi költsé-
gekre fordittassék ; II. Ferdinand alatt a prágai ér-
sek a fölötti bánkódásában halt meg, hogy jogkörébe 
nagyon is mélyen nyúl tak : jelenleg pedig igen tá-
gult a Romáhozi kötelék és az államhatalom akarat-
jától tétetett függővé. A placetum regium köztudo-
más szerént jámbor és az egyháztól nem idegenkedő 
fejedelmek alatt lépett életbe. Ezeknek fölhozása 
egy részt arról tanúskodik, hogy igazságtalanság 
volna minden esetben egyedül a fejedelmeket tenni 
felelőssé azon helyzetről, melybe az egyház az ál-
lamban sodortatik; más részt pedig, hogy legjobb 
támasza az egyháznak nem mindig akár a trón akár 
az államok, hanem az önmagában rejlő erő, melyet 
érvényre kell emelni. 

Volt idő, midőn a fejedelem és kormánya egy-
mással vetekedtek az egyház iránti hódolatukban ; 
ez az 1855-ben kötött szerződésnek kora volt. Ezen 

szerződésnek betűje oly kedvezőleg hangzott az egy-
házra nézve, hogy miatta sokan tajtékzottak a düh-
től. Ha azonban valamikor, ezen esetben leginkább 
csalt a külszin. Az oly szerencsés előjelek közt kö-
tött szerződés nem hozhatott óhajtott hasznot az 
egyháznak. Az állampolgárok gyűlölték e szerző-
dést politikai okokból. Ok a concordatumot ugy te-
kinték, mint a világi kényuralomnak egyesülését az 
egyházzal minden szabadság elnyomására, mint szö-
vetkezését a reactionarius államhatalomnak a clerus-
sal a miveltség, tudomány elfojtására és a középkori 
setétség fölidézésére. A kéz, mely ezen szerződést 
nyujtá, tudnillik a reactionarius kormány keze még 
gyűlöltebb volt mint az, a mit nyújtott, de mégis az 
utóbbi vettetett el egész fölindulással mint gyanús, 
mint egy részről gyűlölt factor szüleménye. Nem az 
u j szerzetes rendek behozása, nem az egyházi isko-
lák megnyitása, nem a jezsuiták vezérlete alatt álló 
nevelő-intézetek, nem a clerikalis házassági Ítélőszé-
kek keseritették el a kedélyeket, hanem a bármily 
oknál fogva sejtett titkos szövetkezés. Ha valamely 
szabad gondolkozású kormány mindenkire egyenlőn 
kiterjesztett szabadság nevében adta volna meg az 
egyháznak azon biztositékokat, egyetlen szó sem 
emelkedett volna talán az egyházi ujitás ellen. De 
hogy azon férfiú, kiben a liberálisok bizalma csalat-
kozott és akkor első szerepet játszott az államban, 
ki az egyenruhás rendőrséghez a hosszú öltönyüt is 
akarta fűzni, kinek védpaizsa alatt egy vérengző 
tábornok Magyarországban dühöngött, mig a német 
fővárosban bot, börtön és bitó szerpelt, hogy ezen 
férfiú eszméjének valósítására még az egyházat is 
föl akarta használni, e miatt pedig gyámolitotta, jo-
gait szélesbitette : ez tölté el Ausztria népeit bizal-
matlansággal, sőt gyűlölettel a concordatum, a pap-
ság és az egyház ellen. 

De habár a concordatum nem termé is meg kí-
vánt gyümölcseit, ez semmikép sem csökkentheti a 
bécsi bi bornok-érseknek érdemeit. Az ő érdeme, hogy 
a dolog a josephinismussal teljes szakadásra került ; 
habár a concordatum csak egyes nyugpontot, úgy-
szólván egyes állomást képez is az ausztriai egyház-
történelemben, nem szabad feledni, hogy a nagy 
szellemű bibornok az egyház számára sem kívánha-
tott oly szabadságot, melynek fogalma az akkori 
kormányrendszerből teljesen száműzve volt. 

Az államhatalom később más férfiakra ment át, 
kik u j elveket hoztak érvényre ; de a concordatum 
mint egyetlen élő emlékeztető jel a minden tekinte-
tet félretett reactio idejéből, fönmaradt ; és ez ele-



gendő volt, hogy ezen szerződésnek, melyet a legvas-
tagabb absolutismustól semmikép sem tudtak elvá-
lasztani, fönmaradása a kedélyeket izgalomba hozza. 
Az elégedetlenséget növelték a külföldi sajtó által a 
concordatumról ejtett ferde Ítéletek. Bajorországban 
ép ugy mint a Themsénél és Párisban azon véle-
mény nyilvánittatott, hogy Ausztria baleseteinek a 
concordatum az oka. Az 1859-iki vereségnek Olasz-
országban és az 1866-nak Csehországban igazi okai 
ma már tudva vannak; sem a feldkirchi jezsuita-
gymnasium, sem a neudorfi apáczák nem okozták 
azt. Az általános zaj azonban mégis az ártatlan con-
cordatum ellen emeltetett. A ki ismeri az osztrák 
nemzeti jellem azon setét foltját, melynél fogva a kül-
föld véleményére, Ítéletére oly rendkívüli súlyt sze-
rett fektetni, képzelheti, mily hatású lehetett a 
külföldi sajtónak a concordatumot kárhoztató nyi-
latkozata. 

A más körülmények közt talán dicsérhető türe-
lem, melyet az egyház a bureaucratia túlkapásai irá-
nyában tanúsított, ily helyzetben csak növelte a gya-
nút a szövetkezés iránt, mely az egyházat alig iri-
gyelhető szerepre juttatta. Azt mondogatták, hogy 
az egyház kétségbeesve saját erkölcsi hatályáról, te-
kintélyét, méltóságát egyedül fegyvererővel képes 
föntartani. 

Még a Schmerlingféle constitutionalismus káp-
rázatai is clerikalis befolyásnak tulajdoníttattak. A 
félrevezetett közönség azt vélte, mig a concordatum 
fönáll, a reactio részére mindig fönmarad a rés, 
melyen az államéletbe léphet át. Az államhatalom 
nem találta érdekében fekvőnek az ily vélemények 
ellen föllépni és azért az izgultság évről évre órán-
ként növekedett. 

Midőn végre a kormány igazán alkotmányos 
elveket kezdett vallani, és az uj ministerium alkot-
mányos uton a képviselők köréből alakíttatott, egy-
szerre hadi jelszóvá a concordatum eltörlése lőn. A 
birodalom helyzete olyan volt, hogy minden benső 
szakadástól óvakodni, minden legkisebb gyanút a 
ministerek alkotmányos gondolkodására nézve szét 
kellett oszlatni. Ezenkívül a körülmények ugy ala-
kultak, hogy a concordatumra vonatkozó minden 
engedékenységnek daczos megtagadása az egyház 
ügyét inkább veszélyeztette volna mint bizonyos 
korlátok közt mozgó engedékenység. Az osztrák 
kormány tehát kijelentvén az egyházi javak érint-
hetlenségét, az egyház szabadságát, és biztosítékul 
ezt beczikkelyezvén a birodalmi alaptörvények közé 
hajlott a képviselők kívánalmának teljesitésitére. A 

concordatum némely lényeges pontjai föláldoztattak 
a dolgok uj rendjének, különösen az iskolát, a házas-
ságot és interconfessionalis viszonyokat illetőleg ; a 
házassági ügyekre nézve egyszerűen a status quo 
ante állitatott vissza; a többi pontokban a concor-
datum még föntartatott. Ez a dolog politikai menete. 

Igen természetes, hogyT az egyház becsületesen 
szerzett jogaitól önkénytesen meg nem vál és hogy 
azért az osztrák egyházjavitások sem tetszhetnek 
neki; de más kérdés, valljon a veszteség csakugyan 
oly nagy, oly sajnálatra méltó-e, s valljon nem igaz-
ságtalanok-e azok, kik az 1855-ik szerződést nagyon 
is túlbecsülik ? mondja a mi jó lelkű bajor fegyver-
nökünk. 1-k. 

(Vége köv.) 

Kiinsinlási pontok sz. bitünk védelmében a hitet-
lenekkel szemközt. 

(Folyt.) 

Ha már ezen a lelkismeretiink által követelt előfeltéte-
lekben hitünk alapigazságai gyökeredzenek, ugy másrészt a 
lelkismeret lételéből önkényt folyó consequentiák a vallási 
igazságok egész kincsét tárják fel előttünk. Ugyanis a lel-
kismeretiinkben nyilvánuló felelősségünknek érzete egyedül 
onnét van, mivel meg vagyunk győződve, hogy előbb utóbb 
csakugyan felelősségre fogunk vonatni ; valamint halandós.i 
gunk érzete csak onnét van, mivel meg vagyunk győződve, 
hogy a halál egykor bizonyosan be fog következni. Ezt a hi-
tetlen sem tagadhatja. Mi következik ebből. Ez életben Isten 
nem szokta az embert felelősségre vonni, és senki sem állit-
hatja, hogy minden egyes ember földi sorsában Istennek itélö 
igazsága egész szigorral nyilvánul. Hányszor nem történik, 
hogy a legszemtelenebb gonosztevő a szerencse karjain ringat -
tatik egész életén keresztül, mig egy könnyű és gyors halál 
fulánkját alig érezteti vele; ellenben mily sokszor kényszerül 
az erényhős a sanyaruságok tövispályáján haladni kinos ha-
láláig. Ide járul még az is, hogy felelősségünk, tehát a vétek 
lehetősége meg nem szűnik életünk utolsó lehelletéig. Sőt le-
hetséges, miszerint az ember valamely nagy uünmerény — 
például öngyilkosság által még az okozott halálért is felelős, 
valamint a magát felebarátja- vagy Isteneért feláldozó hős és 
vértanú a megérdemlett jutalmat csak egy másik életben 
veheti el. 

Elvitázhatlan igazság tehát, miszerint egykor mindnyá-
ján felelősségre fogunk hivatni. Miután pedig ez nem történik 
a jelen életben, be fog az következni egy másikban oly bizo-
nyosan, a mily bizonyos, hogy jó és rossz, erény és bűn nem 
lehet egy és ugyanaz. Ha pedig halálunk után felelősségre 
fogunk hivatni, akkor szükségképen az következik, hogy a 
sii-on tul is tovább fogunk élni, személyes öntudatunk minden 
egyes tényezőivel együtt, hogy eszerént erényeink- és bűntet-
teinkről az örök birónak számot adhassunk. 

Ámde a test elrothad a sirban, azért bennünk létezni 
kell valaminek, mi a testtől lényegesen különbözik, és azért 
a testi functiók összműködésének egyedüli eredménye gya-
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nánt épen nem tekinthető. E valami az, mi bennünk gondol-
kozik, érez és akar ; saját öntudatunk sugalja, hogy az ,éir-
ünk minden kivüle létezővel tehát a testtel sem azonos. Min-
denki tudja, hogy saját én-je minden egyes tagjaitól, tehát 
egész testétől lényegesen különbözik. Sőt az ember nem is 
tudta, van-e például agyveleje, és milyen az mindaddig, mig 
a holtakon meg nem mutatták neki ; de hogy öntudattal bir, 
azt mindenki már annak előtte közvetlen meggyőződésből 
udja, és épen ezen öntudata mondja neki azt, hogy ezen 

én-je gondolkodik, akar és érez, nem pedig a test. Ez én-ünk 
tehát egyéni élettel, és önálló működéssel rendelkezik, s azért 
a testtől lényegesen különböző existentiával bir, mint ilyen-
nek pedig anyagnélküli állagnak (substantia) kell lennie, 
melyet egy szóval szellem- vagy léleknek nevezünk. Ezek 
szerint tehát a lélek létele közvetlen öntudatunk szava után 
oly bizonyos, mint a külérzékeink alá eső tárgyaknak létele. 

Ezek után tudjuk már, mit kelljen azoknak mondani, 
kik azt állitják, miszerént nem képesek elképzelni, hogyan 
élhetne tovább a lélek a test nélkül, miután egyetlen egy pél-
dával sem birunk arra, hogy valamely természeti erő, legyen 
bár szellem vagy lélek, anyag nélkül működnék, hanem min-
denkor ez utóbbira mint közegére (organ) szorul, következés-
képen valamint e két tényező csak együttesen működhetik, 
ugy el is fognak együtt enyészni, hogyan lehetne tehát a lé-
lek halhatatlan ? 

Itt mindenek előtt vissza kell utasítanunk a finomabb 
materialismus azon tételét, mintha a természeti erők s az 
emberi szellem vagylélekegy categoriábatartoznának. Ugyan-
is a természeti erők nem tulajdonképeni állagok (substantiae) 
s azért önálló lételök sincs, hanem csak az anyaggal együtt 
léteznek, valamint az anyag is csak velők és általuk feltéte-
lezve létezik. Valamint tehát az anyagnak egyrészt állagias-
ság (substantialitas) de nem anyagtalanság (immaterialitas) 
tulajdonitandó ; ugy másrészt a természeti erők anyagnélküli 
existentiával rendelkeznek, de azért korántsem tulajdonké-
peni állagok. Anyag és erő lételükben egymást kölcsönösen 
feltételezik és kiegészítik. Ellenben az emberi lélek a föntebb 
közlöttek szerént valóságos szellem azaz anyagtalan állag, s 
mint ilyen az anyagtól anyagtalansága, a természeti erőktől 
pedig állagiassága által lényegesen különbözik. 

A mi tehát az anyag s a természeti erőkről áll, hogy t. 
i. lételükben egymást kölcsönösen feltételezve csak együttesen 
működhetnek, s együtt el is enyésznek ; azt a lélekről, mint 
ezektől lényegesen különböző állagról állítani a legnagyobb 
következetlenség lenne. Ide járul továbbá mindaz, mit már 
föntebb mondottunk, hogy t. i. öntudatunk közvetlen bizony-
sága szerént halálunk után egy felsőbb lénynek felelősek 
vagyunk ; ámde a test mint holt anyag a sirban elemeire 
feloszlik, tehát más valami, mi bennünk gondolkozik, akar és 
érez, vagyis, saját én-ünk, mely valamint személyes lételünk-
és tetteinknek ugy ezek erkölcsi értékének öntudatában van> 
Istentől felelősségre fog szóiitatni, s azért a test halála után 
tovább kell élnie. Ha pedig saját én-ünk eszerént a test nél-
kül is fönállhat és működhetik, ugy elleneink egyetlen egy 
érvvel sem birnak, melyet anyag elvi szempontból az álta-
lunk a léleknek vindicalt tökéletes fönállósága, és tiszta 
állagiassága, következésképen egész szellemi természete s a 
testtől független existentiája ellen felhozhatnának. 

Eszerént a halál nem egyéb, mint a léleknek az élet, 
ezen létokának elválása a testtől, mely mint ilyen a test nél» 
kül is létezhetik. Lássuk ezt hasonlatban : ha például a zon-
gora elromlik, vagy egészen összetörik, valljon ez által elvész-e 
a zongorász és művészete is ? épen igy van a lélekkel, mely 
a testnek halála után el nem vész, hanem minden tehetségei-
vel együtt tovább létezni fog. Sőt azt mondom, hogy a lélek 
mint önálló, gondolkozó, akaró és érző lény, mely földi léte-
lében a testre mint eszközére volt utalva kibontakozván e 
szűk kötelékekből sokkal szabadabban és tökéletesebben fog 
működhetni, mint azt tehette a test szűk határai között ez 
életben. 

Kik a lélek további fönmaradását a test halála után 
tagadják, azoknak minden okoskodása e szavakban közpon-
tosul : „Minden elenyészik a világon, mért nem enyésznék el 
a lélek is" ? E tétel oly hamis, miszerént egyenes ellentéte 
lehet csak igaz t. i. „Semmi sem enyészik el végképen azaz 
őselemeiben, tehát a lélek sem." A mit először az anyagvi-
lágban enyészetnek nevezünk, az korántsem tulajdonképeni 
enyészet, hanem csak az elemek eddigi összeköttetésének 
felbomlása, a nélkül, hogy azoknak egy parányi részecskéje 
is létezni megszűnnék. A mit közönségesen enyészetnek ne-
vezünk csak abban áll, hogy az elemek eddigi egyesületükben 
feloszolva helyeiket változtatják, és ismét uj az eddiginél kü-
lön módozatokban egyesülnek egymással. Igy például a faé-
getésnél ennek minden alkati'észei, úgymint szénegy, viz sat. 
létezni meg nem szűnnek, hanem csak egymás között feloszol-
va, s az eddigi helyet változtatva, s rokon elemekkel egye-
sülve ismét u j testeket fognak képezni. Ugyanez történik 
minden más rothadás, és egyéb vegytani képződéseknél is. 

Nem sokkal máskép van ez másodszor az anyagnéiküli 
testek- vagyis a természeti erőknél is, melyek szintén sohasem 
enyésznek el végkép, hanem legfölebb csak más helyen és 
más alakban folytatják eddigi lételöket. Különben pedig 
mivel anyagnélküliek, mindenkoron változatlanok maradnak, 
például a súlyerő, a meleg, a villanyosság sat., melyek évez-
redek után is legkevesebb változás nélkül ugyanazok most 
is, a milyenek voltak kezdetben. Ez pedig onnét van, mivel 
a természeti erők anyagnélküli testek, azaz nincsenek össze-
téve részekből, s mint ilyenek nem is oszolhatnak fel ré-
szekre. 

Miután tehát sem az anyag, sem az anyagtalan testek, 
vagyis a természeti erők nem enyésznek el végkép, hogyan 
enyészhetnék el a lélek, mely sokkal felsőbb és tökéletesebb 
existentiával rendelkezik, mint magok a természeti erök; 
mert mig ezek csak az anyagon s anyaggal együtt létezhet-
nek és működhetnek : addig a lélek mint anyagtalan állag, 
vagyis mint önálló, minden anyagtól független szellemi lény 
még kevesebbet fog változni, mint a természeti erők, vagyis 
tökéletesen változatlanul fog tovább élni minden lényeges 
tulajdonságai- és sajátságaival együtt, tehát mint személye-
sen gondolkozó, akaró, érző, öntudatos egyéniség, (indivi-
dualitás.) 

Egyébiránt metaphysicai igazság, miszerint arra, hogy 
valami létező, legyen az bár a legkisebb porszem, végképen 
azaz őselemeiben megsemmisíttessék, épen oly nagy hatalom 
kívántatik, mint annak teremtésére. Miután pedig arra nézve 
egy példa sincs, hogy az Isten, a mit teremtett, azt végképen 
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megsemmisítette volna, mért történnék ez egyedül csak a 
lélekkel, melynek a halánlontúli élete Isten előtti felelőssé-
günk öntudatából absolut szükségességgel következik. 

Azonban be van-e már ezzel bizonyítva a keresztény 
hitnek azon egyik sarkalatos dogmája, hogy az emberi 
lélek örökké fog élni ? Avagy nem lehet-e inkább azt gon-
dolni, miszerént a lélek, habár a test halála után egy ideig 
fönmarad is, végre mégis el fog enyészni? Ámde ennek be-
bizonyítására eddigelé még senkinek sem sikerült a legkisebb 
érvet is felhozhatni, és jövőben sem fog sikerülni; avagy mi 
indíthatná az Istent arra, hogy leggyönyörűbb teremtményét 
a lelket, melyet saját képmása és hasonlatosságára teremtett 
ismét megsemmisítse ? Csak a halál, melyet mindenkinél be-
következni látunk, kelthetne talán egynél másnál kétséget a 
léleknek további fönmaradása iránt. De ha a halálnak uralma, 
mint előbb láttuk, a lélekre ki nem terjed, annak mint egyéni 
azaz személyes, gondolkozó, akaró, érző, öntudatos lénynek 
örök fönmaradása, vagyis halhatatlansága iránt az utolsó 
kétely is eloszlik, annyival inkább, miután csak ezen esetben, 
t. i. lélek halhatatlansága által fogja Isten a végitéletnél az 
egyensúlyt ismét helyreállíthatni, melyet az ember az isteni 
Fölségnek végtelen megbántása által oly érzékenyen megza-
vart, a mint alább látandjuk. 

A lélek halhatatlansága következik továbbá annak 
minden egyes működéséből. Ha az ember nem különböznék 
az állatvilágtól, más vágyai és czéljai sem volnának mint an-
nak. Ámde misem képes őt kielégíteni, mi a földön van. Szün-
telen törekszik természetfölötti javak után, minők az örök 
igazság és jóság, mivel csak ezek képesek őt tökéletesen kie-
légíteni. Mily igazak tehát sz. Ágostonnak ezen szavai : Cre-
asti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donee quicscat 
in te." Már most feltehető-e a legbölcsebb Istenről, hogy az, ki 
az utolsó állatnak sem adott oly ösztönt, melyet az ki nem 
a elégíthetne — egyedül az embert kárhoztatta volna egy 
Tantalus kétségbeejtő sorsára, ki mindenkor az örök igazság 
é3 jóság után szomjúhozik a nélkül, hogy azt valaha elérhetné. 
Isten, mint minden bölcseség kútforrása után sovárog a mi 
elménk, Isten mint az egyedüli jó után vágyódik akaratunk, 
Isten mint minden boldogság végoka után kívánkozik szi-
vünk minden érzelmeiben. Vagyis Istent ismerni, szeretni s 
örökro birni, ez a mi végczélunk, örökre mondom, hisz maga 
Cicero is igy nyilatkozik idevágólag : „ha a boldog élet elveszt-
hető, boldognak már nem nevezhető."1) Avagy nem azt ta-
pasztaljuk-e az egész mindenségben, miszerént az eszközök 
az általuk elérendő czélhoz a legszebb arányban vannak ? 
nincs-e minden egyes állat életfeladata elérésére képesítve ? 
máskép a madár mint a hal, ez máskép mint az oroszlány; 
tehát egydül az ember volna minden állatnál alábbvaló, kit 
Isten saját képe- és hasonlatosságára teremtett ? Ha tehát az 
ember oly szellemi tehetségekkel rendelkezik, melyek csak 
az örök igazság és jóság bírása által kielégíthetők, ugy kell, 
hogy képes is legyen azokat elérhetni, vagyis hogy lelke hal-
hatatlan legyen. 

(Vége köv.) 

De fine bonorum et malorum lib. II . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
BERLIN, jul 20-án. Sokszor ismételtük, miszerént a 

Protestantismus eszköz Poroszország kezeiben politikai czélok 
elérésére. Abban a különböző prot. pártok mind megegyez-
nek , hogy Poroszországnak Némethonban sőt Europábani 
praeponderentiáját elősegítsék. A brémai legújabb „Protes-
tantentag" melyben jobbára rationalisticus irányú protestán-
sok jelentek meg, elvül mondotta ki, hogy a porosz unificatio 
érdekében kell működni egyházi tekintetben is. A hivő ortho-
dox protestánsok is politikai tekintetben egyetértenek azokkal^ 
szeréntük is a protestáns egyház jövője csak a porosz uralom-
ban keresendő. Ismeretes, hogy az udvarnál, a főbb polgári 
és katonai körökben ezen orthodox párt befolyása túlnyomó. 
Ezen párt egyik feje, Hoffmann M. V. udvari lelkész, ki neje 
által magas körökkel áll összeköttetésben, és az udvarnál nagy 
befolyással bír, egy vallás-politikai tartalmú vastag könyvet 
irt, melynek czime: „Deutschland einst und jetzt im Lichte 
des Reiches Gottes," melyben történet-bölcsészeti védvekre 
támaszkodva azt iparkodik bevitatni, hogy minden a múltban 
és jelenben, mi Németországra vonatkozik, arra utal, hogy 
Poroszország uralkodjék Németországon. Az ez irányban mái-
elértekre hivatkozván Hoffmann ur a jövő programmját fejte-
geti. Ugy találja, hogy a még létező kisebb német államok 
eltörlése nem csak szükséges, de igazságos is, a déli német 
államoknak az éjszaki szövetséggeli egyesülése szerénte már 
csak az idő kérdése, az egységes Németországbani hitet a dol-
gok természete parancsolja. 

Jól megjegyzendő, hogy H. ur nem mond le Austria 
német tartományairól sem. Igy szól ugyanis : Ha azon köte-
lékek, melyek most még Austriát összetartják, szétszakadnak, 
a lengyel tartományokat Oroszország vonja magához, Cseh-
és Magyarország pedig, miután átmeneti, ideiglenes független-
ségnek örvendettek volna, megérnek arra, hogy szintén a 
német szövetséghez csatoltassanak. Cseh-Morvaország és oszt-
rák Silézia soha sem fognak képezhetni sláv hatalmasságot ; 
az attractio legyőzhetlen ereje Poroszországhoz vonandja 
azokat. 

A délnémet tartományok katholicismusa nem zavarja 
meg H. ur terveit O szerénte a Poroszország által eszközölt 
fusioja az ágostai és helvétvallásu egyházaknak a katholikus 
németekkeli egyesülése imigy képzelendő. Midőn — mond —• 
a katholikus egyház mellett ama nemzeti protestáns egyház 
a fejlődés magas fokáig eljutott, és a kath. episcopalis egyház 
kebelében is bizonyos üdvös reform eszközöltetett, a két egy-
házi hatalom közötti közeledés egy „német keresztény szö-
vetség" alakjában eszközölhető, melynek központja a két 
egyház püspökeiből alakítandó és például minden 25 évbon 
összehívandó zsinat lehetne. 

Látni mindezekből, hogy orthodox lutheránus pártfő-
nökünk terve egészen teljes, és megegyez a Protestantentag 
rationalistáinak nézeteivel is, és a liberális lapok és agitáto-
rok által tele torokkal hirdettetik. 

A boroszlói municipium még mindig vonakodik enge-
delmeskedni a kormány ama rendeletének, hogy a városi la-
kosság két ötödét képező katholikusok szükségeinek a tano-
dákat illetőleg eleget tegyen. Ugyanis ezek számára csak 
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egy felsőbb tanoda tartatik fenn, holott a protestánsoknak itt 
van két gymnasiumuk, két ipartanodájok, és két felsőbb leány -
iskolájok. A városi képviselő testület protestáns többsége el-
határozta a protestánsok száraára közköltségen ínég egy 
gymnasiumot és egy ipartanodát állítani. Ez alatt a katholi-
kusok 2363 aláírással ellátott kérvényben egy gymnasiumot 
és egy reáltanodát kívántak. A kormány a katholikusok ké-
relmét alaposnak Ítélvén a várost kötelezte annak teljesítésére. 
Erre a városi tanács azt határozta, hogy a két uj tanintézet 
felekezetnélküli legyen, mit azonban a kormány nem hagyván 
helyben az aközben felépült két ház üresen áll, de azért a 
katholikusok még sem nyerhettek semmit. A boroszlói városi 
képviselet igy visszaél municipalis függetlenségével, nem is 
sejtvén ez által, mily veszélyes fegyvert szolgáltat a kormány 
kezeibe, mely ily visszaélések folytán könnyen megkísértheti 
a különben becses municipális jogok megnyirbálását, ha nem 
megsemmisítését. 

Mult évben hivatalos kimutatás szerént 1961 elvállási 
kérvény nyújtatott be a brandenburgi egyh hatóságokhoz, és 
csak 654 esetben sikerült békés kiegyenlítést eszközölni. 
Ugyanazon kimutatás szerént a mult évben 43 zsidó, 282 kath_ 
60 régi lutheránus és 53 dissidens vétetett fel az államegy-
házba, a protestánsok közöl pedig más vallásra 493 tértek. 

Ismeretes, hogy Wormsban, melynek egy harmada 
katholikus, a Luther emlékének leleplezése alkalmából egy-
begyűlt protestánsok a katholikusokat sértő beszédeket tar-
tottak,mindamellett az utóbbiak nyugodtan maradtak. Néhány 
évvel ezelőtt a katholikusok főpásztorukat, a mainzi püspököt 
akarván fogadni, ettől eltiltattak, nehogy, mint mondák, a 
vallási béke megzavartassék. 

Az ily dolgokban jól értesült lapok jelentik, hogy jun. 
8-án a Ruhrort melletti Hombergben a „szabad kőmives szü-
zek" vagyis inkább testvérnénikék tavaszi ünnepe tartatott 
természetesen csakis lakomával, tánczczal és mindennemű 
mulatsággal. 

EMITTSBURG. (Észak-Amerika.) Spaldingbaltimorei, 
Purccll cincinnatii, Mac Closkey uj-yorki és Henrik szt. luisi 
érsekek jun. 28 án kelt közös föpásztori köriratban az Ame-
rikában szervezendő pápai csapat ügyére nézve imígy nyi-
latkoznak 

A lapok által történt hirdetése egy romai köriratnak, 
moly szerént a szentatya kész volna elfogadni egy észak-
Amerikában szervezendő, ezer főnyi csapatot oly feltétel alatt, 
hogy annak tartása három évre biztosittassék államunk 
katholikusai által részünkröli nyilatkozatot tesz szükségessé, 
hogy helyzetünket földerítsük, és midőn ezt teszsziik, kitűnő 
okaink vannak annak kijelentésére, miszerént érzelmeinket 
többi püspöktársaink is osztják. 

Szükségtelen mondanunk, mennyire óhajt juk védeni és 
fentartani tehetségünk szerént a szent atya világi, független-
ségét, tudván mennyire lényeges az szellemi főnökségének 
szabad gyakorlatára az egész egyház kormányában. Azon-
ban egy amerikai zászlóalj alakításának terve nem közöt-
tünk szülomlett. Amennyire megtudnunk sikerült, a romai 
katonai hatóságoknál eredett és védetett egy vagy több sze-
mély által, kik álliták, miszerént minket képviselnek, nem 
csak belegyezésünkön, hanem tudtunkon kivül, és ami figye-

lemre méltó, azon egyén, ki maga számára azon szervezendő 
csapat paracsnokságát előre biztosította, nem bírja bizalmun-
kat, nem birhatja annyi felelőséggel járó állomáson. Ha fel-
bátorítást és támaszt talált néhány katholikus világi által 
szerkesztett lapokban, ez semmi erőt nem nyújt követelmé-
nyeinek, miután ama lapok a kath. ügy ajánlatos közegeinek 
épen nem tekinthetők. Egyébként is a terv, ugy amint meg-
alapittatott, vélemenyünk szerént jóra nem vezethet, és min-
den e czélboli kísérlet — félünk — szeretett atyánk ügyé-
nek inkább ártani, mint használni fog. 

Szükségtelennek tartjuk bővebb részletekbe bocsát-
kozni, elég kijelentenünk, miszerént tudomásunk van, hogy 
a jelenben pénzbeli adományok szükségesebbek, és sziveseb-
ben fogadtatnak tőlünk. Fölhívjuk tehát ismételten nagy-
lelkű híveinket, hogy tehetségök. szerént segélyezzék szent 
atyánkat, kinek hiszszük, igy cselekedvén helyeslésével ta-
lálkozandunk, ki érdem elvénegyszersmind apostoli áldását. 

KONSTANTINÁPOLY jul. 12-én. A bolgároknak a 
görög egyháztóli függetlenitésére vonatkozólag állitólagosan 
háromféle tervezet lőn a minister tanácshoz felterjesztve. Az 
első szerént Konstántinápolyban egy bolgár külön érsekség 
alapíttatnék, mely ugyan lelki ügyekben függne a görög pa-
triarchátustól, hanem a bolgár nemzetet képviselné a portá-
nál, melylyel közvetlenül érintkeznék a bolgár nemzet pol-
gári kormányzatát illető ügyekben. 

Bulgáriában ugy mint Thrácziában és Macedóniában 
a bolgár érseknek alávetett püspökök leendnének. A bolgár 
követek, kik ezen megoldást szorgalmazzák, azt hiszik, hogy 
a kedvező határozat nem soká fog késni. Ugy hisszük azon-
ban, hogy lelkesedésükben vágyaikat és reményeiket való-
ság gyanánt veszik. 

A második terv abban állana, hogy bolgároknak itt 
székelő, de a görög patriarchától absolute függő érsek adat-
nék, ki a bolgár püspökökre semmi joghatósággal nem bírna. 
Azon vidékeken, hol a bolgár nép túlnyomó többségben van, 
bolgár püspök fogna lenni, a vegyeslakosu helyeken is a bol-
gároknak. lehetne ugyan nemzeti főpapjuk, de azon feltétel 
alatt, hogy ez a görög püspök székhelyén ne lakhassék. 
Ugyanezen terv szerént a bolgárok a szent zsinatba 4—5 
püspököt küldhetnének. Ezen tagok a bolgár érsekkel azu-
tán a zsinaton kivül és külön tanácskozhatnának a bolgár 
egyházat érdeklő tárgyakról, azonban a görög patriarcha 
ugy mint eddig a bolgár nemzetnek a polgáriakbani képvi-
selője maradna a portánál. 

Végre a harmadik terv szerént Rustcsukban vagy Tir-
novon bolgár érsekség alapíttatnék, melynek lelki jogható-
sága a bolgár püspökökre kiterjedne. Ezen érsekség dogma-
tikailag a görög patriarchatushoz tartoznék, de a nemzet 
polgári ügyeiben a hatóságokkel közvetlenül érintkeznék. 

Legnagyobb valószínűséggel a török kormány a máso-
dik tervezetet fogja elfogadni, mely a görög patriarchánalc 
sértetlenül hagyja meg a polgáriakbani joghatóságát a bol-
gárokra, ez utóbbiakat csak a lelkiekben és ezekben sem 
absolut módon függetlenítvén. 

Ez természetesen nem fogja kielégíteni a bolgárokat. 
Egyébbiránt nem szabad feledni, hogy a portának nem lehet 
érclekében minden függetlenitési törekvéseket ápolni, hanem 



csak annyiban, amennyiben egy erős központi hatalommal 
megféi-. Azután, ha a mostani engedmények nem teljesek is 
még, figyelembe veendő, hogy ezek nem a legutolsók, mivel 
a török kormánynak érdekében áll Konstantinápoly kapui-
nak őreit, hogy ugy szóljunk, nem hajtani az orosz panslavis-
mus karjai közé, de a porta ily bonyolódott kérdésben min-
den elemre kell, hogy tekintettel legyen, bölcsen és körülte-
kintőleg intézkedjék, lassan haladvén a nem épen göröngyök 
nélküli uton. 

IRODALOM. 
„Der Mensch und seine Stellung unter den organischen We-
sen. Von Dr. J . B. Holzammer. Broschüren-Verein. Dritter 
Jahrgang. Nro 10. Frankfurt a. M Verlag für Kunst und 

Wissenschaft." (Gr. Hammacher.) 

(Vége.) 

Hogy hová dolgoznak az igazság ellen magokat szán-
dékosan megkeményítő materialisták, az iránt körülbelül már 
az eddigiekből tájékoztathatják magokat olvasóink. — De 
még valamit. — A kinyilatkoztatott hit, támogatva a józan 
ész által, az embert illetőleg azt tanitja, hogy teste a föld 
porából, és pedig azonnal tökéletesen idomozva és képezve 
jelent meg Isten parancsára. Azután pedig élő, anyagtalan, 
halhatatlan lélek lehelteték a jó Istentől belé. A létrehozás 
e különböző nemében van e két alkatrész lényeges' különb-
sége is. A hit azt is elbeszéli, hogy az ember rendeltetése, 
végczélja maga az Isten. Azért kivánja, hogy az ember a 
legnagyobb erkölcsi erő megfeszitésével Isten iránti szeretet-
ből ennek kegyelmével gyengeségei és gonosz szenvedélyei 
ellen állandó harezot viseljen, hogy gondolatban, szóban és 
tettben minden roszat kerüljön. Következőleg, hogy egész 
akaratával és szivével Isten bő kegyelme mellett az erények 
gyakorlatára törekedjék. Lehet-e ennél az emberre nézve 
méltóbb, dicsőitöbb, fölemelőbb czél ? 

S a materialismus ? Ez, mely az ész és sziv kificzamo-
dását tanusitja, örvényt nyit az emberiség lábai alatt. A ma-
terialismus hallani sem akarván ama fölemelő fogalmakról, a 
fensöbb ismeretről, nem tanithat teljességgel olyat, a mi az 
embert nemesithetné. Ellenkezőleg fönnen hirdeti, hogy nincs 
Isten, vagy annak léte csak hypothesis. Igy az erény utáni 
törekvést megsemmisíti, mert hol az Istenbeni hit kialudt, 
sötétség, a vétkek sötétsége borong a halandók utain ; tárt 
kaput nyit minden bűnnek, minden erővel a vallás, erkölcsös-
ség, család és társadalmi élet megrontásán működik. Csak 
a testet, de a szellemet vagy a józan észt, életünk e gyengéd 
kormányosát, élni nem hagyja. Hiszen szerénte az ember 
nem más, mint a tökélyesbedett anyag egy részecskéje. 

Sokan kérdezek már : mi történnék akkor, ha ezen is-
tenhagyott tan általános viszhangra, uralomra vergődnék? 
J a j volna akkor a világnak, a föld egy rablóbarlanggá vál-
toznék át, hol romlás, istentelenség, szóval, — a hét halálos 
bün uralkodnék ! 

Kételkedtek ? J ó ; tekintsük a materialismus németor-
szági egyik-másik terjesztőjének iratát. Maga Vogt igy be-
szél: „Gottes Dasein annehmen, ist Unsinn, die Zurechnungs-
fähigkeit des Menschen annehmen, ist Unsinn, die Fortdauer 
der Seele annehmen, ist Unsinn." (v. 31. 1.) Heine egyik 

munkálatában, hol a test omancipatióját hangsúlyozza, s me-
lyet lehetetlen pirulás nélkül a jobb kebelnek olvasni, — 
im ezeket mondja ; „Nicht Entsagung wollen wir ; wir wollen 
Genuss, Nymphentänze, Nectar und Ambrosia ! O hätte die 
Welt nie an einen Gott geglaubt, sie wäre glücklicher !" (v. ö. 
31. 1.) 

S ez mind véghez megy ama dögvészes légkörben, hol 
az emberi méltóság állítólag oly sokra becsültetik ? ! Ki nem 
veszi észre, hogy a minden nemest, magasztost meggyalázó 
materialismus, bármennyire lármázza azt , hogy természe-
tünk méltósága mellett küzd, — nem kevesebbre törekszik, 
mint, hogy a ker. religio, az Istenbeni hit első csiráit is 
k i i r t sa , dögleletes lehelletével leforrázza, és igy az emberi 
méltóságot megbecstelenitse ? Azonban ezen a bűntények 
felszabadítására vozető siralmas tévelynek eredete nem ke-
reshető másutt, mint a sziv romlottságában. Miért ? Azért, 
mert az ész nem tévedhetne ennyire, ha a szivet elébb a bűn 
meg nem vesztegeti és be nem fertőzteti vala. Az ily átko-
zatos tanításnál az tanulékony rabja a bün szeretetének, s 
mivel az utóbbit minden áron igazolni a feladat, amazt va-
kitani kell, hogy ellenvetéseket ne tegyen. 

* * 

Czélszerünek véltük az iméntiekben a t. sz. gondolat-
menetét közölni, hogy a nagyon korszerű munkálat iránt 
annál inkább figyelmet ébreszszünk. Főképen azért is, mivel 
a füzet minden során meglátszik, miszerént Dr. Holzammer 
tisztában van a kérdéssel, melyet megboszélésűl kitüze ma-
gának. — Kiváló figyelemmel követi a természettudomány 
ujabb vivmányait is. Biztos ujjal jelöli ki azon pontot, a hol 
a tudománynak a megvesztegetett ész, ezen rongyaiban is 
kevély uralkodónö által az isteni kijelentéssel, vagyis a való-
di igazsággal ellenmondásba hozatala czéloztatik. De azt is 
fényro deríti, hogy ilyetén, a hitetlenek természettudománya 
által emelt ellenvetéseknél vagy hamisak valának az ezen 
tudományból nyert eredmények vagy a kijelentés tanai 
magyaráztatának félre. Mert örömmel tapasztalhatni, hogy 
a legünnepeltebb tudósok szerént, kik a tudományt világhírű 
munkáikban bőven és alaposan fejleszték és elébbre vivék, 
a világ, jelesen az ember eredetét illető problémát a szent-
írás, — a Genesis oldja meg. 

Igaz, nem egy tartalomdus munkában tárgyaltaték már, 
és ugyan a katholikus igazság és meggyőződés hangján az 
ember és, teremt és kérdése. S ha talán a t. sz. sok ujat oly 
számos és alapos munkálatok után ily rövid iratban nem 
mondhatott, ámbár mond azért u ja t is, és eddig mások által 
legalább e szempontból nem érintet tet , mond mindenesetre 
annyi érdekest, annyi tanulságost és vallásosságra buzditót, 
hogy az igaz- és valónak hő bará t ja nem fogja veszteségnek 
tartani, más terjedelmesebb értekezések elolvasta után is e 
rövidebbet de nem kevesebbé alaposat figyelmesen átnézni. 
— Valóban e, minden tekintetben hasznos olvasmányt nyújtó 
füzetből is elvitázhatlan igazságként álland előtte az, hogy 
minden tudomány, ha Isten ismeretét társul nem birja, ha 
nincs áthatva határtalan tisztelettől az ember legbecsesebb 
java , a religio iránt, csak töredékes, fölületes, hogy ne mond-
j u k , kártékony, fényes ragyogványként bármily csillogó név-
vel ékeskedjék is ! 
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Végezetre el nein mulaszthatjuk, hogy két előnyt név-
szerént meg ne említsünk, melyek imezen időszerű dolgozatot 
nagyon ajánlatossá teszik. Az első előny az, hogy noha az 
értekezés röviden van tartva, mégis minden részletben föltűnő 
liatárzottságot árul el. A másik előny pedig az igazán nép-
szerű, mindenkinek, még a legegyszerűbb elme előtt is meg-
érthető előadásban áll. Csősz J. 

VEGYESEK. 
— A fm. herczeg-priinás a szoboszlói egyház kegyurai-

nak 600 frtnyi segélyt ajánlott, ha lakható plébániát állíta-
nak elő s a hanyatló szép templomot reparálják. (P. H.) 

— Az esztergomi főkáptalan a perbetei tüzkárvallotta-
kat valláskülönbség nélkül kiosztandó 100 forinttal segé-
lyezte. 

— A jezsuiták által gondozott kalocsai gymnasiumban 
az érettségi vizsga a h. főigazgató ur jelenlétében oly örven-
detes eredménynyel ment végbe, hogy 29 megvizsgált közül 
20-an kitüntetést nyertek. 

— Ducpetiaux Ede, a mechelni kath. gyűlés fáradhatlan 
titkára, a bátor és önérdeknélküli honfi, a hitbuzgó katholikus 
julius 26-án elhunyt. Született Brüsselben 1804-i jun. 29-én. 
Mint journalista Belgium függetlensége mellett küzdött ; eb-
beli buzgalmáért 2 évi börtönre Ítéltetett. 1832-ben a belga 
börtönök és jótékony intézetek főfelügyelőjévé neveztetett ki, 
mely hivatalát 30 éven át ritka humanitással párosult erély-
lyel vitte. Sok rendbeli működése közt maradandó kedves 
emléket vivott ki a belga kath. egyletek, különösen mechelni 
nagy congressus létrehozása által. Példás volt élete, munkás-
sága, halála is a jámbor kimúlás példányául szolgálhat. 

— Egy angol lap elősorolja a leggazdagabb embereket 
a világon ; élükön nem fejedelmek állanak, nem is Európából, 
hanem egy újvilági polgár, északamerikai iparos, kinek évi jö-
vedelme 48 millió frk ; ezután következik egy orosz bojár, a 
harmadik egy angol, ki Keletindiában lakik ; Rothschild 11-ik 
a Croesusok sorában. — Sok a pénz, de csak egy a lélek és 
igazság ; gondolnak-e erre a mammon e Plutoi ? 

— A freiburgi érseki szék betöltése igen húzódik, és 
Prestinarinak második küldetése is meghiusult. Öt tudnillik 
a nagyherczeg azon megbízással küldötte a káptalanhoz, 
hogy ez második névjegyzékét nyújtsa be a jelölteknek. 
A káptalan azonban erre nem hajolt, minthogy a pápai 
bulla szerént az első kijelöltek közül legalább három-
nak kellett volna megmaradni a névjegyzéken, a kormány 
által pedig csak egy találtatott grata persona-nak. Prestinari 
azt is nyilvánította, hogy Eberhard trieri püspök is bejöhet a 
candidatioba, csak uj kijelölést tegyen a káptalan ; de ezen 
kisérlet is haszontalan volt ; ha a kormány nem enged önké -
nyéből, a káptalan ugyancsak nem engedhet jogából. 

— Feldkircliben az alkotmányost!iak tüntetést szervez-
tek a pápai allocutio ellen; erre az ottani kath. casino reso-
lutio-alakban az allocutio mellett nyilatkozott, és rendithet-
len hűségéről a kath. hit, egyház és szentszék irányában 
lelkesült tanúságot lőn. 

— Poroszországban a látszólagos kedvező helyzet da-
czára még sok kiküzdeni valója van a kath. egyháznak. 
Igen nagy az aránytalanság a papság fizetésére nézve. A 

Í>rot. igehirdetőknek van 600 — 2000 tallérnyi dijuk, a kath. 
elkészeknek pedig még most az 1810-i normativum szerént 

328 t. Francziaországban a türelmi nagy scrupulusból 500 
frankkal több van a prot. mint a kath. lelkészeknek, pedig 
itt 34 millió lakos közt csak 1 millió protestáns van. 

— Romában a legújabb statistikai kimutatás szerént 
van 29 bibornok, 28 püspök, 1372 áldozár, 795 papnövendék; 
férfi szerzetes 2974, szerzetesnő 2191; összesen 7366 egy-
házi személy. Ezen számra nézve meg kell jegyezni a) hogy 
Romában mint a katholicismus központjában a világon levő 
minden szerzet van képviselve; b) ide számitandók az Olasz-
országból elűzött szerzetesek. A papság nagy száma daczára 
Romában senki sem hal meg éhen, holott a fosztogató Olasz-
országban csak juniushóban 22 végezték ki magokat végin-
ség miatt. 

— Általános törekvésök a kormányoknak az államot el-
választani az egyháztól ; de azért mindenütt beavatkoznak 
az egyházi, vallási dolgokba, és rosz néven vették, hogy a 
fejedelmek nem hivattak meg a pápa által a kihirdetett zsi-
natba. Az Unita catt. e részben a non interventio elvét pen-
geti ; ő ugyan nem barátja az állam és egyház elvá-
lasztásának, de ha már az állam mindent az egyház nélkül 
akar végezni, engedje meg, hogy az egyház is az állam nél-
kül végezze saját, és az állam által különben is elodázott 
ügyeit. 

— Bécsben mintegy 15,000 vadász gyűlt egybe Német-
ország különféle részeiből testvér-ünnepet ülni. Volt beszéd, 
lövés, evés, ivás elég; de megtörtént az is, és pedig nem 
egygyel, hogy feslett erkölcsű nőkkel közelebbi érintkezésbe 
jöttek, kik a kéjelgőket kifosztották, sőt pártfogóik által föl-
szólalás esetében bántalmazták is. Mikor lehet ilyesmit hal-
lani a kath. gyűlések tagjairól? kiket pedig némely város 
alig akar keblébe fogadni ; de talán épen a példás komoly-
ság és önbecsülés az oka, hogy a laza erkölcsű városok nem 
viseltetnek annyi rokonszenvvel a szigoruabb jellegű gyüle-
kezetek iránt. 

— Bajorországban az ujonezozási törvény kihirdetése 
alkalmával több rendbeli kihágás történt, mit akkor a libe-
rális sajtó a papok bujtogatásának tulajdonított. A vádlottak 
a müncheni törvényszéknél kihallgattatván valamint a tanuk 
is, és a bekért beszédek szintén megvizsgáltatván kisült, hogy 
a papság teljesen ártatlan volt az egész mozgalomban, ugy, 
hogy a kir. ügyész Barth ur hivatalos tudósításában nyíltan 
kimondja, miszerént teljesen be van bizonyítva azon vád alap-
talansága, mintha a papság indította volna meg azon mozgal-
makat és hivatalos kötelességének tart ja nyilvánítani, hogy 
a papság sem közvetlenül sem közvetve nem vett részt azon 
alkotmányellenes mozgalomban. — Es így ismét föl volna 
derítve egyike azon hazugságoknak, melyektől a lapok hem-
zsegni szoktak a papság gyanúsítására, meggyűlöltetésére ; 
de természetes, azért folytattatni fognak, mert a nemtelen 
czél előbbre való a nemes igazságnál, méltányosságnál. 

— A geufi nagytanács ülésében Catalan azon óhajtását 
fejezte ki, hogy ezután ne az egyház, hanem az állam vé-
gezze a temetési teendőket. Martin az egyház joga mellett lel-
kes beszédet tartván legalább annyit eszközölt, hogy ez al-
kalommal a discussio elnapoltatott. — Liberális ember talán 
csak azt indítványozta volna, hogy hagyassék mindenkinek 
tetszésére, egyházilag vagy államilag akar-e az anya-földbe 
bocsáttatni; de solidaris kőmivestől természetesen ennyi 
igazságot se lehet várni. 

Kegyes adakozás. 

Az algíri Ínségeseknek : 
S. E. kassai aligazgató ur . . . . . 3 f r t . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁE JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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íz egyház és az állam. 
(Vége.) 

Máskép áll a dolog a teljesen jogos, és mivel 
erö elegendő van hozzá, keresztül is vihető törekvés-
sel az autonómiára nézve. 

Az egyház szabadsága elutasithatlan követelmé-
nye minden állami szabadságnak; az egyház szabad-
sága a század gondolkozás- és érzésmódjában gyöke-
redzik, éslogicai következménye mindazon előzmé-
nyeknek, melyekből a mostani föl világosodottság kiin-
dult; egyszersmind pedig elidegenithetlen, elévülhetlen 
joga az egyháznak; tenyészetének, vallási és erkölcsi 
tevékenységének alapföltétele. Ezen szabadságot az 
egyháznak követelnie, igénybe kell vennie, ezen 
követelés mellett meg kell maradnia, és ezen jog meg 
nem tagadtathatik tőle. Az előbbeni századok hi-
báiba való visszaesés, az absolutismusra való vissza-
térés, minden igazság- és jognak-, a logicának és 
szeméremnek volna tagadása, sőt erkölcstelenség, 
valódi ostobaság volna, ha az egyház létezésének 
lehetőségét akarnák elvenni, holott bevallják szük-
ségességét; ha létezésének föltételeit akarnák meg-
semmisíteni , holott tevékenységének folytatását 
szükségkép óhajtják; ha az állam részére független-
séget, a polgárok számára szabadságot követelnének, 
az egyháznak pedig szolgaságot készittenének. 

A concordatumok az egyház részéről minden-
kor a legjobb szándékkal kötött szerződések voltak 
az egyház és államközti viszony rendezésére. A con-
cordatumok az egyháznak némelykor t ö b b e t ad-
tak, mint mennyit az ismét megerősödő kormánynak 
kedve volt megtartani; miért? mivel az állam pil 
lanatnyi de csakhamar megbánt engedékenységi 
helyezetben volt ; máskor ismét k e v e s e b b e t , mint 

mennyi az egyház méltóságával és hatalmának czél-
szerü gyakorlatával meg volt egyeztethető; miért? 
mivel az egyház az államtól szertelenül nyomatva, 
hogy azon enyhithessen, ezen eszközhöz kénytelen 
volt folyamodni. 

A plus-ra nézve emiitettünk egy példát. Tud-
nillik az 1855-i augustusi kötvény az egyháznak 
nagy mennyiségű jogokat adott, melyek azonban 
nem termettek ohajtott gyümölcsöt; minusra pedig 
azon concordatumban akadunk, melyet 1801-ben 
VII. Pius és I. Napoleon kötöttek. 

Ezen kötvény kétségkívül igen sértette az egy-
ház méltóságát; eredménye volt az oly alkudozás-
nak, mely a század vashatalmu dictatora és egy 
aggastyán közt folyt, ki mellett nem küzdött egyéb 
mint a legjobb akarat, a legjámborabb szándék, a 
legforróbb békeszeretet; müve volt az a Napoleon 
személyében legmagasbra potenzirozott államhata-
lomnak, és a vallás, jámborság szelid fuvalmának, 
melynek varázs-hatása alól maga az érczczel vérte-
zett imperátor sem volt képes magát egészen kivonni. 
Es mégis az egyház jobban érezhette volna magát 
azon concordatum mellett, mint védpaizsa alatt an-
nak, mely 1855-ben Ausztriával köttetett ; vagy a 
német államokkal kötött minden szerződések mellett, 
melyek jogerőre soha sem emelkedtek. 

Ezen ritka tüneménynek alap oka, véleményünk 
szerént, nem annyira azon méltányos értelmezésben 
keresendő, melyben a franczia államhatalom a con-
cordatum tartalmát részelteté, valamint a kormány-
nak az egyházi érdekek emelésére irányzott gondos-
kodásában sem; mint inkább az egyház szellemi 
hatalmának kifejlesztésében, a társadalomnak ke-
resztény elvekkel való áthatásában, azon vonzerő-
ben, melyet az egyház Erancziaországban kifejtett 
és gyakorolt. 

A fölhozott két példához még egy harmadikat 
csatolunk, példáját az egyház és államközti oly vi-
szonynak, mely semmi concordatum által sem volt 
rendezve, szabályozva. 

A kath. egyháznak Poroszországban sorsa igen 
12 
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változó volt és oly körülményekből eredményezendő, 
melyek igen alkalmasak az egyházi viszonyokról 
kimondandó itélet módositására. H a napjainkban II. 
Frigyes plane mint az egyház jótevője emlittetik föl 
némelyektől, valóban alig lehet hamarjában meg-
mondani, mit kell az ily dicséretről gondolni. II . Fri-
gyes elég nagy állambölcsész és eléggé közömbös 
volt, hogy mindenkit a maga módja szerént engedne 
üdvözölni ; kinek mindegy volt, bár mint imádkozik, 
énekel valaki, nem lehetett különösen szivén fekvő 
az is, ha valljon valamely iskolában épen jezsuita 
vagy benedictinus tanit-e? II. Frigyes sem többet 
sem kevesebbet nem tőn, mint Konstantinápolynak 
török meghóditója ; ő a meghóditott Sileziában sza-
bad vallásgyakorlatot engedett, de csak azért, mivel 
ez az egyedüli eszköz volt a meghóditott tartomány t 
megtarthatni. Az egyházi viszonynak rendezését 
illetőleg egyedüli alap az 1821-ről kelt „de salute ani-
marum" kezdetű bulla, mely azonban ép ugy nem 
akadályozta a kath. püspöki kar üldöztetését, mint 
nem szülte később a kath. egyház szebb napjait sem-
Az államokosság kíméletes bánásmódot ajánlott a 
katholikusok iránt, tehát olyanban részesittettek is; 
h a az állambölcseség túlnyomó okoknál fogva más 
eljárást fog igényelni, a kímélet csakhamar íagga- -
tássá fog változni. 

Az egyház még ma sem bir Poroszországban 
azon helyzettel, mely őt megilleti, és mely egyedül 
biztosithatná jövőjét; nincs teljes függetlenségben 
az államtól, még nem szabad. Mindamellett igaznak 
kell vallani, hogy helyzete ott tűrhetőbb, sőt örven-
detesb,mint az egészen kath. államokban ; ezen tény 
ismét bizonyságul szolgál, mily kévéssé biztosithat-
ják concordatumok az egyház jólétét, és mily 
kévéssé függ az egyház tenyészése állami szerző-
désektől. 

A „de salute animarum" circumscriptionalis 
bulla, mely nem egyéb, mint a porosz kormánytól 
elfogadott pápai rendelet a kath. egyházmegyékre 
nézve, aligha biztosíthatta a katholikusoknak hely-
zetét , és Droste-Vischering érseknek üldöztetése 
eléggé tanúskodik, mit kell tartani az állam minden-
hatóságáról még akkor is, ha politikai indokoknál 
fogva némelykor kedvezni is kénytelen a katholiku-
soknak, mint ez Poroszországban történik. It t is in-
kább az egyház erkölcsi ereje volt az, mi nagyobb 
figyelmet és kiméletet erőszakolt ki a kormánytól. 
A kölni főpásztornak szenvedése nélkül a kath. egy-
ház még most is az államhatalomtól előbbeni függé-
sében sínylődnék. 

H a továbbá az 1850-ki porosz alkotmány-irat 
mint a kath. egyház jogainak magna charta-ja di-
csőíttetik, mit kelljen ezen magasztalásról tartani, 
annál inkább mindenkinek ítéletére bizhatjuk, minél 
ismeretesb, hogy épen a porosz kormány nem szo-
kott igen töprenkedő lenni az alkotmány magyará-
zatában és megtartásában. Az az egy bizonyos, hogy 
a porosz kormány időszerűnek tartja a kath. egy-
háznak egy kissé kedvezni; ki előtt nincs más czél, 
mint politikai mérlegezése egy prot. kormánynak ; 
kinek nincsenek magasb vágyai, mint kizsákmányo-
lása pillanatnyi opportunitásnak: az talán ezen tü-
neményen megnyughatik, de mi ebben nem látjuk 
még azon szilárd alapot, mely az egyháznak meg-
adná a biztosságot, mely tenyészésére, emelkedésére 
szükséges. 

H a végre az 1817-i bajor concordatumban, va-
lamint a „Provida solersque," — „Ad dominici gre-
gis custodiam," — és az „Impensa romanorum pon-
tificum" bullákban sem találunk elegendő biztosíté-
kot, alig veheti valaki rosz néven, ki tudja mindazt, 
mi Bajorországban is az egyház ellen történt és tör-
ténik különösen napjainkban. 

Mindamellett hajlandók vagyunk még az ál-
lamhatalmat sem tenni felelőssé mindazért, mi a pá-
pák intentiója ellen történt, sőt inkább jó akaratot, 
becsületes szándokot engedünk meg ott is, hol az 
egyház érzékenyebb sérelmeket szenvedett, meg le-
vén győződve, hogy a sajnos ügyállás azon elhibá-
zott törekvésnek tulajdonítandó, mely össze nem 
férő dolgokat egybe akart olvasztani, mely az egy-
házit a világival vegyitette össze, és mely folytono-
san experimentált, mint lehetne a concordatumokat, 
szerződéseket egy-oldalulag kizsákmányolni. 

Ha pedig azon kérdést teszszük, valljon miért 
volt oly csekély, a várakozásnál sokkal alantibb 
eredményök még az egyházra nézve kedvezőbb szer-
ződéseknek is? u g y látszik egyik okául fölhozhatni, 
hogy a holt betűnek koránt sincs azon jelentősége, 
mely neki legtöbbször tulajtonittatik, hanem minde-
nüt t és mindenkor attól függ, mint érvényesiti az 
egyház a kezeiben meghagyott erkölcsi befolyását. 

Ha igaz volna, hogy a világ már teljesen elsza-
kad t Istentől, hogy nincs már érzéke másra, csak 
a földiekre, mulandókra : akkor az egyházon többé 
semmiféle államszerződés, semmiféle bulla és kikö-
zösítés sem segíthetne ; akkor nem volna egyéb 
hát ra , mint önmagába vonulni, mint az elhagyott 
oltárok és templomok köré gyűjteni a még hiven 
ragaszkodókat. És valóban nem hiányzanak oly 



hangok, melyek a positiv kereszténység aeráját már 
bevégzettnek hirdetik. 

Az emberi természetnek ezen gunyolói, kik 
csúfot űznek egyszersmind az emberi szivből is, 
semmi által sem czáfoltatliatnának meg jobban, mint 
ha az egyház fölszabadittatnék az állam békói alól. 
Az állami közbenjárás, segély ólomsulyjától meg-
menekült egyház eddig nem sejtett lendületet fogna 
nyerni. A szabad lábra állított, saját erejével mű-
ködő egyháznak látványa tisztelettel töltené el a 
bámuló világot. 

Ismerjük a fenyegető rémképet, mely a szabad-
ság ajtajánál őrt áll, tudjuk, mit szoktak mondani 
az egyház ellenei szabadságának pengetésekor. Ok 
azt vélik, hogy ha az egyház egyszer megpróbálná 
szabadon működni az államhatalomtóli minden füg-
gés, segélyezés nélkül: az éhező, didergő koldusnő 
csakhamar visszakívánkoznék ismét Egyptom hus-
fazekaihoz; véleményök szerént az egyház előtt több 
az előnyös szolgaság mint az epedező szabadság. 
Pedig az egyház épen nincs oly állapotban, hogy 
mint koldusnő könyöi'adományt kolduljon az állam-
hatalomtól. Az egyház sehol sem szorul az államse-
gélyre, csak adják neki vissza mindenütt, mit tőle 
elvettek, még ő fogja segélyezni az oly igen reá 
szorult államot. 

Nincs szándokunkban lehetetlent kívánni, vala-
mint azt sem, hogy az állam és egyház közti mély-
séget nagyobbítsuk, inkább szeretnők azt betemetni 
és az annyira szükséges békét a két hatalom közt 
visszaállítani ; de az államnak emlékébe kell hozni, 
hogy pénzbeli segélyezése nem tekinthető a jótékony-
ság és kegyelet nagylelkű tényeinek, hanem csak 
jelentéktelen kárpótolása a javaiban jogtalanul cson-
kitott egyháznak. Mi nem kívánjuk a restitutiot in 
integrum, azon milliárdokat sem követeljük, melye-
ket Francziaország a rest.auratio korszakában fize-
tett, mi csak az egyház létezhetésének szükséges 
eszközeit igényeljük, de nem mint kegyelmet, mely 
megadathatik vagy meg is tagadhatik, hanem mint 
minimumát annak, mit jog és igazság követel. Ha 
az állam restitutiot in integrum akarna gyakorolni, 
nemsokára bekövetkeznék, hogy ő szorulna az egy-
ház könyöradományára. Mint jogot, mint jogos ille-
téket követeljük tehát azt, mi eddig kegyelem gya-
nánt adatott. Az egyház nem tehet arról, hogy a 
jogtalanul elrablott jószág elpazaroltatott, hogy ez-
redéves javai potom-áron eladattak ; de még sem 
követeli, mert tudja, hogy lehetetlen a teljes vissza-
állítás, azt azonban mindenkor követelheti, hogy ily 

előzmények után ne hányassék szemére a statusse-
gély, és ne fenyegettessék, hogy bizonyos esetekben 
ez is megvonatik tőle. Látható tehát, hogy az egy-
háznak nincs semmi oka visszariadni a szabadságtól 
az elszegényedéstőli félelem miatt. 

Teljes szabadságot kivánunk az egyház ré-
szére; tehát a szabadságnak nem csak bizonyos fo-
kát, hanem az egész, teljes szabadságot. Az egyház 
lemond a világi hatalom segélyezéséről, nélkülöz-
heti a jus advocatiae gyakorlatát, azon advocatianak, 
mely, mint eddig gyakoroltatott, többet ártott mint 
használt neki ; a jus inspectionis csak annyiban gya-
koroltassák az egyház, mint minden más társulat 
fölött az államban; az egyház autonómiájába min-
den beavatkozás helytelen, a hol placetum van, szün-
tettessék meg, a Romávali közlekedés legyen egészen 
szabad, kerülendő minden praeventiv rendszabály. 

Vagyis az egyház az államtörvénynek csak 
annyiban legyen alávetve mint minden más erkölcsi 
személy, sem többet sem kevesebbet. Az államnak 
nincs joga az egyház-vagyon kezelésébe avatkozni ; az 
egyház szerezhet,mint bármely állampolgár, a szerzés-
képességnek minden megszorítása jogtalan megszorí-
tása volna az egyéni szabadságnak és helytelen egyen-
lőtlenségre mutatna a törvény előtt. Quoad interna 
teljes rendelkezési szabadsága van az egyháznak, az 
államnak és közegeinek semmi köze ahhoz, hány oltár 
legyen vagy hány gyertya égjen. A cultus lényegte-
len része is az állam Ítélete alá csak közjogi szempont-
ból tartozik. Például: ha a kereskedőket eltiltja vala-
mely ragályos helytől, joga van, ugyanazon helyre 
a bucsujárást is betiltani ; vagy lia a szabad ég alatti 
gyülekezeteket általában nem tu r i , az ekkép tar-
tandó missioi predikácziokra nézve sem kell kivé-
telt tenni. 

Vallási ténykedésekre nézve az államhatalom-
nak semmi ellenzési joga sincs. Az egyház egyedül 
vallási meggyőződését és lelkismeretét tar t ja tevé-
kenységének zsinórmértékéül; tehát működésében 
épen nincs az állam közvetítéséhez kötve; az egy-
házi összeadást, a szentségek kiszolgálását megad-
hatja vagy megvonhatja, kiközösíthet, egyházi fe-
nyítéket róhat valakire, fegyelmi hatalmát gyako-
rolhatja, a temetkezésnél ténykedését megtagadhatja, 
iskolákat állithat, temetőket rendezhet, — csakis 
az állam közegészségi szabályait tartozik szem előtt 
tartani ; — az irodalom termékei közül is megbélye-
gezheti a roszakat, lelkismeretükben a hivőket köte-
lezheti azoknak nem olvasására stb. Ellenben az egy-
háznak sem szabad az állam terére átcsapni, s ezért 
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tűrnie kell, ha az állam felekezetlen iskolákat állit 
föl, ily temetőket alakit, a civilhazásságot behozza; 
szóval ha semmi különbséget sem tesz a kath. egy-
ház és a felekezetek közt; az egyház az államtól 
egyedül a törvény oltalmát követelheti. 

Ha az úgynevezett államsubventio egyházi bir-
tokká válik, a pap eo ipso megszűnik államszolga 
lenni; akkor egyházi elöljáróságának engedelmével 
vállalhat ugyan állami hivatalt is, de az oltár szol-
gálata nincs többé egybeolvadva az államival. Ezen 
függetlenség azt fogná eredményezni, hogy a pap-
nak tekintélye, méltósága növekednék, a papban föl-
ébreszti függetlenségének érzetét és kötelmeinek 
teljesítésére még inkább képesítené. 

Ne higyjük, hogy az egyház ily elválása ve-
szélyes volna, különösen ne azt, hogy a nép elpogá-
nyosodik ; az államhatalom kath. államban nem fogja 
mind azt tenni, mire talán vágya volna ; van hata-
lom, a közvélemény erkölcsi hata lma, mely nem 
fogja engedni, hogy csak annyira is menjen, meny-
nyire ezen elválásnál fogva mehetne. Más részről 
pedig a pásztori okosság akadályozni fogja a papot 
is, hogy a kormány nézeteivel, ha csak lelkismerete 
mást nem javasolna, ellenkezzék. Minél kevesbbé van 
az állam és egyház gépies hatalom által egymáshoz 
tűzve, minél szabadalban mozognak mindkettőnek 
intézményei, annál barátságosb viszony fog kifej-
lődni közöttük ; a mit concordatumok és az állam-
hatalom egyoldalú rendelvényei nem eszközölhettek, 
szükségkép ki fog fejlődni az egyház és állam köl-
csönös viszonyaiból, tudnillik a kölcsönös összhangzó 
kiegészités. 

A mint az állam elismeri polgárainak vallási 
szükségleteit és azokat kielégíteni tartozik; ugy a 
hivők egyszersmind állampolgárok is, kiknek szivö-
kön fekszik a polgári társadalom jóléte, emelkedése ; 
és igy jó akarat mellett békében meg fog oldatni 
egy kérdés, mely az emberiséget ezer évnél tovább 
foglalkoztatta, t. i. a szabad egyháznak szabad állam 
m e l l e t t i alkotása, — gondolja az emiitett röpirat 
szerzője. 1-k. 

Kiindalási pontok sz. bitünk védelmében a hitet-
lenekkel szemközt. 

(Vége.) 

Végre maga a józan ész is követeli a lélek halhatatlan-
ságát, ha számba veszi mindazon gyászos következményeket, 
melyek annak tagadása folytán a társadalmi rend, s a köz-
erkölcsiségre háramlanak. A ki a lélek halhatatlanságát nem 
hiszi, az előtt nem lesz többé különbség jó és rossz, jog és 

jogtalanság között. Gondolkozásai-, érzelmei-, vágyai- és cse-
lekedeteiben csak a hasznos és káros lesznek egyedüli indokai 
és irányadói. Azért semmi gazságtól sem fog visszariadni, 
mihelyt belőle hasznot húzhat, legyen az bár embertársának 
legnagyobb romlása is. De annyi jóllét és boldogság nincs a 
földön, mely mindenkit képes lenne kielégíteni ; továbbá azon 
aggasztó gondolat miatt, hogy minden perczben meghalhat, 
a szerencse-javak s az élvezetek utáni vadászatban határt 
nem fog ismerni, mitsem törődvén azzal, kijut-e belölök fele-
barátjának is vagy sem. Eszerént a világ haramiák barlang-
jává változnék át, s ez átalános egymás elleni harczban nem 
sokára az egyesek s az egész emberi társadalom jólléte sirba 
szállna. Ki nem látja át, hogy ily iszonyú következmények 
az Isten által akart valósággal épen nem egyeztethetők össze, 
s egyenesen a legbölcsebb Isten létét zárnák ki. 

Ellenben csak iparkodnék mindenki a lélek halhatat-
lanságában! hitnek tetteiben eleven kifejezést adni, s azonnal 
valódi aranykor fejlődnék ki a földön ! Ha elképzeljük a vi-
lágtól mind azon csapásokat, melyeket a bün és gazság, a 
csalás és árulás mind egyesekre, mind egész családokra, né-
pekre és országokra hoznak — mily csekély lenne azoknak 
száma, melyek még hátramaradnak? De ezen a jelen élettel 
elválaszthatlanul egybekötött szenvedések és fájdalmak men-
nyire enyhittetnének a kölcsönös részvét, s az őszinte feleba-
ráti szeretet nemes áldozatai által ! Bizonyára oly tan, mely-
nek átalános átvitele az életbe, annyi bajt megszüntetne 
s a földet majdnem uj paradicsommá átvarázsolná, senkihez 
sem lehet méltóbb, mint a legjóságosabb Istenhez. 

Ide járul még az is, hogy a lélek hal hatatlan ságábani 
hitnek nyomdokaira még a legrégibb nemzetek bölcsészeti 
rendszereiben1) és hitregéiben is akadunk. Homer az alvilágot 
ugy festi le, mint a megholtak lakhelyét, hol Hades jogara 
alatt folytatják gyászos életüket. Sőt a maiglan is vadságban 
tengődő népeknél sem enyészett el egészen ezen hit. Már 
pedig ennek átalános változatlan fönállása annyi évezredeken 

') Plato, Phaedr. Opp ed. Bipont. Tom. I. p. 239 ff. Sed vide, au 
iam quod velim plane cognoveris. Planissime. Responde igitur : quidnam 
si in corpore sit, erit vivum ? si anima. Nonne id semper ita se habet ? 
Sempor. Anima igitur quidquid occupât, semper ad illud vitám affért ? 
Affért procul dubio. An est aliquid vitae contrarium, nec ne ? Est ut ique. 
Mors. Anima vero contrarium eius, quod ipsa semper adducit,'subibit nun-
quam, . . . Iam vero de immortali, si nobis id constat, quod est immortale 
esse etiam interitus expers : consequens ost, animam praeter id, quod est-
immortalis, interitus quoque nesciam esse. Siquidem quidnam aliud indis-
solubile posset esse, si immortale ipsum et sempiternum dissolveretur. 
Cum igitur, quod immortale est, etiam incorruptibile sit quidnam prohibet 
animam, si fuerit immortalis, incorruptibilem quoquo fore. Imminente 
igitur homini morte, quod mortale quidom in eo est, interit, ut apparet : 
quod vero immortale, incorruptum sospesque morti se substrahit. I taque 
maxime omnium, o Cebes, anima immortalis, incorruptibilisque est ; orunt-
que apud manes animae nostrae. . . . Hoc autem o viri iustum est cogi-
tare, si anima sit immortalis, earn non solum temporis huius, in quo 
vivere dicimur, verum etiam universi gratia, curatione plurimum indi-
gere, nam grave periculum fore putandum est, si quis negloxerit animam. 
Si enim mors totius dissolutio esset, nimirum improbi lucrarentur, cum 
et a corpore et ab eorum pravitate cum anima liberarentur. Nunc autem 
cum anima immortalis appareat, nulla superest malorum declinatio, nulla 
SKIUS, nisi ut optima et prudentissima fiat. Nihil enim aliud, cum migrât 
ad manes anima, secum transfert, praeter oruditionem, alque educationem, 
quae quidem statim in principio transmigrationis illius, ei, qui mortuu» 
est, plurimum vel prodesse vel obesse dicuntur. 



keresztül az igazságnak legfényesebb bizonyitéka annyival 
inkább, miután ezen tan az emberi vágyak- és szenvedélyek-
nek épen nem hizeleg. hanem öt szüntelen az örök igazságos 
bíróra figyelmezteti, kinek egykor mindezekért felelni fog. 

Egyébiránt evvel még nincs vége ama nagy igazságok 
hosszú lánczolatának, ha öntudatunk, illetőleg lelkismeretünk 
szavára hallgatunk. Ez t. i. a fönebb közlöttek szerént han-
gosan hirdeti, hogy az Istentől egykor felelősségre fogunk 
vonatni, ennek pedig csak azon értelme lehet, hogy az Isten 
minden tetteinket és mulasztásainkat meg fogja itélni; ezen 
Ítélet pedig nem állhat erényeink és bűntetteink puszta fel-
sorolásában, mely után mindnyájunknak további sorsa egyenlő 
lenne. Ugyanis már maga e szó ,felelősség' nem azt jelenti-e, 
hogy mindazoknak jövendő jó, vagy balsorsára döntő befo-
lyással leend, kik felelősségre vonatnak. Ez pedig egyedül 
csak jutalom és büntetés által eszközölhető : mivel e kettőnek 
érdemleges kiszolgáltatása az Isten végtelen igazságosságá-
nak egyedüli bizonysága, következéskép mind a kettőnek 
örökké kell tartaniok. A sáfár, ki ura távollétében az aláren-
deltség kötelékeit önhatalmilag széttépte, annak visszajöve-
telekor csak azért szokott felelősségre vonatni, hogy megbán-
tatott ura felsöbbségének egész sulyját érezze. Mennyivel in-
kább fog ez történni akkor, mikor majd az örök igazságos 
Isten Ítélőszéke előtt egész életünkről kell számot adnunk. 
Jutalom és büntetés az érdem- és a bűnnel aránylag örökké 
bizonyságot fognak tenni annak mindenhatósága- és végtelen 
igazságáról,kinek mi gyarló teremtmények felelősek vagyunk. 
A végitélet tehát dönteni fog a léleknek örökké tartó jövendő 
sorsáról, s azért a jutalom és büntetés, mint felelősségünktől 
elválaszthatatlan következmények, szintén örökké fognak 
tartani. — E jutalom vagy bűnhődés mineműségéről magunk-
tól semmi bizonyosat sem mondhatunk, de annyit magunkról 
is tudunk, miszerint tekintve az Istennek végtelen tökélyeit, 
azoknak először örökké tartóknak, másodszor pedig a bennök 
és általuk nyilvánuló isteni Fölségnek mindenben megfele-
lőknek kell lenniök. 

Ezek szerént tehát felelősségünknek egykor__bekövet-
kezendő nagy ténye, vagyis az utolsó itélet a mi életünket 
két egyenetlen tartalmú időszakra osztja. Az egyikben, mely 
mielőtt felelősségre szóllitatunk — folyik le, az ember kor-
látlanul szabad, kénye kedve szerint visszaélhet szabad aka-
ratával, mintha Isten nem is léteznék ; csak az itélet nagy 
napján szűnik meg ezen állapot, ekkor Isten az ő egész ha-
talmát ünnepélyesen fogja kinyilatkoztatni, s a bün által 
megsértett isteni tekintélyét az egész világ előtt ismét helyre 
fogja állitani. Ama napon az örökké változatlan isteni Gond-
viselés, s az általunk oly vakmerően felforgatott erkölcsi rend 
között az egyensúly ujolag helyre fog állani. Isten a mi leg-
főbb urunk, az ember pedig szabad teremtménye, s mint ilyen 
ura-teremtőjének felelős. De csak annyiban lesz felelőssége 
egy szebb jövőnek biztos záloga, a mennyiben szabad enge-
delmességben az isteni akaratot mindenben teljesíteni törek-
szik ez életben. 

Bátran mondhatja tehát ez életben az istentelen gonosz-
tévő: bűnt bűnre halmoztam, és semmi ba j sem esett raj tam 
emiatt. A jámborokat nélkülözéseikben kigúnyoltam, mivel 
nem láttam jutalmukat. Sőt itt a földön annyira mehet vak-
merőségében, hogy az örök igazságos birót is kihívhatja maga 

ellen, hogy büntesse, ha létezik, és mutassa rajta hatalmát, 
ha van neki ; ez életben mondom, ugy tehet a bűnös, mintha 
Isten nem is léteznék. Az ur ily istentelen embernek kihívá-
sára azonnal meg nem jelenik, hogy az egydül őt illető tisz-
teletet tőle visszakövetelje ; erre nézve ő határozta meg a leg-
alkalmasabb időpontot, s az egész örökkévalóság tökéletesen 
elegendő lesz arra nézve, hogy végtelen hatalmát éreztesse a 
hitetlen gonosztevővel, kinek egy ideig megengedte, hogy 
magát itt a földön csalóka diadalokban ringassa. 

Az eddig közlöttekből látjuk, hogy misem képes oly 
sikeresen a hitetlenek sz. vallásunk ellen irányzott fegyverei-
nek élét eltompítani, mint ha kiidulási pontul ama kis töre-
dék-igazságot veszszük, mely még a legelvetemedettebb hitet-
lennek keblében is hangoztatja szavát, ez pedig az öntudat, 
s a vele elválaszthatlanul egybeforrott lelkismeret. A lelkis-
meretben, vagyis egy felsőbb lénynek tartozó felelősségünk-
nek érzetében, részint mint szükséges előfeltételek, részint 
pedig mint okszerű consequentiák mind azon alapigazságok 
benfoglaltatnak, melyek egyedül képesek reábirni a hitetlent 
a többi kinyilatkoztatott igazságok elismerésére, a melyek 
egymást kölcsönösen föltételezve és kiegészítve alkotják ama 
fönséges épületet, melynek sarkköve Krisztus. 

Tehát a jelen kutatásunk folytán nyert alapigazságok 
a következők : 

1. Az ember felelősségének öntudatával bir. 
2. A jó és rossz között valódi (reális) s tárgyias (obje-

ctiv) különbség van. 
3. A személyes szabadság elvitázhatlan tény az em-

berben. 
4. Létezik egy legfelsőbb lény, az Isten ; ez minden ki-

vüle létezőnek létoka, s azért végtelen ; mivel pedig mint 
végtelen lény senki másnak nem köszöni létét, azért örök-
kévaló ; mint ilyen csak egyedül ő teremthette a világot, s az 
embert, s azért mindenható ; mivel pedig mindent a legczél-
szerübben elrendezett s elintéz, azért a legbölcsebb; mivel 
mindent kellett tudnia, hogy teremthesse, s miután teremtet-
te, hogy föntarthassa és kormányozhassa, azért mindentudó ; 
egyszóval Isten a legtökéletesebb szellemi lény. 

5. Felelősségünk öntudatából absolut szükségességgel 
következik, hogy Isten egykor bennünket felelősségre vonni 
vagyis itélni fog ; tehát ő a mi legigazságosabb itélő-biránk. 

6. Ezen itélet csak a halál után fog bekövetkezni, s 
azért az emberi lélek mint személyes lény erkölcsi értékének 
egész öntudatával a halál után fön fog maradni, hogy Isten-
nek mindenekért számot adjon, s az ő végtelen tökélyeiről 
örökre bizonyságot tegyen, tehát halhatatlan a lélek. 

7. Örök jutalom vagy örök büntetés leszen minden egyes 
embernek orsztályrésze ez élet után. 

Az elősoroltak képezik azon alapigazságok összegét, 
melyeket az emberi ész hallgatván lelkismerete s a külter-
mészet szavára kinyomozni és bebizonyitani képes lett volna. 
De evvel korántsem akar juk ám azt mondani, mintha az ész 
magára hagyatva, minden rendelkezésére álló szellemi erő 
felhasználása mellett is azokat csakugyan felfödözte volna. 
Evvel ellenkezőleg nem azt bizonyitja-e az emberi nem őstör-
ténete, hogy az ész vallás dolgában a legsürüebb setétségba 
azonnal visszaesett,mihelyt az isteni kinyilatkoztatás vezércsil-
lagát szem elől tévesztette. Sőt miután Isten saját egyszülött 



fia által szólott az emberekhez, nem számtalanok-e azóta is 
az ész tévelygései, csak tekintsük a különféle bölcseleti rend-
szereket. De azért nem szabad felejtenünk, hogy habár az 
emberi ész ezen igazságokat magától nem is födözte fel, 
mégis képes a már meglévőket a legnagyobb biztossággal 
bebizonyitani. É3 épen ez a kinyilatkoztatás által felvilágo-
sodott és kalauzolt észnek legnemesebb föladata. 

Schaub. 

B. Benst jegyzéke az allocutio ügyében. 

Az „Indépendance belge" közli azon gyakran emiitett 
jegyzék szótartalmát, melyet Beust báró válaszként a f. év 
jun. pápai allocutiora Meysenbug báróhoz jul. 3-ról intézett. 
Ez igy hangzik : 

„Junius 22- és 23-ról kelt jelentéseivel vettem azon 
allocutió szótartalmát, melyet a sz. atya a jun. 22-i consis-
toriumban tartott. A kinos benyomásról, melyet ezen allocutio 
itt előidézett, már táviratilag értesitettem exeiádat, s a jun. 
23-i jelentésében foglalt értelmezés nem gyöngítheti a pápai 
szavak hatását. 

Elismerjük az ő Felsége a császár személye iránt mu-
tatott tekinteteket s ő Felsége maga is bizonyára nem érzé-
ketlen az előzékenység e tanujelei iránt. Örömest elhiszszük, 
hogy — miként excád erősiti — a pápai allocutio, összeha-
sonlítva a sz. szék által előbb kibocsátott hasonló okmányok-
kal, csak egy bizonyos irány jellegét viseli magán, hogy ily 
módon a nyilatkozat, a mennyire az egyház álláspontja engedi, 
mérsékeltessék. Daczára ennek ismeretes, hogy a hang, melyen 
ö szentsége a császári kormányról és Austria uj intézményé-
ről szól, oly szigorú, miszerint méltó okunk van panaszkodni 
felette. Nem szándékom ez alkalomból oly polémiába bocsát-
kozni, mely összegyezhetlen volna a sz. szék iránti tisztelet-
tel s a kibékülésre hajló óhajtásaimmal. Mindamellett nem 
hallgathatok el néhány megjegyzést és kérem exdat, hogy 
azokat a római udvarral közölje. 

Mindenekelőtt nem foghatjuk fel a kötelezettséget, mely 
a szent atyát arra indithatná, hogy Austriával szemben bizo-
nyos praecedentiákat s oly eljárást kövessen, minő más álla-
mok irányában kösettetett, melyek felett a pápai kormány-
nak igaz oka volt panaszkodni. Lehetséges-e itt tettleges 
összehasonlítást tenni '? Megtámadtuk-e az egyház hatáskörét 
és javait ? Elnyomtuk-e a katholikus vallást s annak szolgáit ? 
Midőn ily példákat tekinteten kivül hagyunk, bátran vélem 
állithatni, hogy a május 25-ki törvények daczára a katholikus 
egyház seholsem foglal oly privilegiált állást, mint épen Aus-
triában. Ezen körülmény mindenesetre megérdemelte volna a 
tekintetbevételt, nehogy a császári kormányt is azon szemre 
hányások érjék, melyekkel más kormányokat illettek, me. 
lyek egészen más oppositióban állottak az egyházzal és ka-
tholikus vallással. 

Igen könnyen felfogjuk, hogy a szent atya mulhatlan. 
nak tartja az 1855-ik évi concordatum által alkotott helyze-
tet módositó törvények ellen tiltakozni. Teljesen el voltunk 
készülve ily lépésre, s hallgatással vehettük volna azt még 
akkor is, ha alakja kevésbbé békülékeny leendett, mint okunk 
volt reményleni. De a mit ellenvetés nélkül nem hagyhatunk 
az azon alaptörvények kárhoztatása, melyekre birodalmunk 

u j intézményei épitvék. E törvények nem is voltak kérdés 
alatt; midőn a sz. szék ily módon megtámadja azokat, mé-
lyen sérti a nemzeti érzetet, és még az egyház érdekében is 
szerfelett sajnos horderőt kölcsönöz a jelen diíferentiának. 

A helyett hogy azon elvek mikénti alkalmazását vitat-
nák, melyek a jelen osztrák kormánynak alapul szolgálnak 
s a birodalom népei s uralkodójuk közti szerencsés egyetér-
tés gyümölcsei — maguk ezen elvek vettetnek el. — A 
szent szék tehát oly térre hatol előterjesztéseivel, melyet 
semmikép sem tekinthetünk autoritása alá tartozónak. — 
Elmérgesiti a kérdést, mely a kedélyeket már annyira fel-
izgatja, midőn oly térre lép, hol a politikai szenvedélyekhez 
a vallási is csatlakozik. Végre megneheziti a kormány békü-
lékeny magatartását, midőn az egyház szabadságát ma-
gukban záró törvényeket kárhoztatja, melyek kárpótolják 
az egyházat az elvesztett privilégiumokért. Nem fölösleges 
továbbá e helyen megjegyezni, hogy ezen törvények határo-
zottan biztosítják az egyháznak az Austriában általa birt 
javak tulajdonát. Ezen stipulatio bizonyitja, hogy a kérdéses 
törvények nem bírnak egyházellenes jelleggel, mert támogat-
ják az egyházat a jogokban, melyektől má3 országokban 
megfosztatott Nem az én feladatom megítélni, mennyiben 
szelídíthette volna ezen utóbbi körülmény tekintetbevétele a 
római udvar megfontolásait. 

A mi szememben legcsekélyebb kétséget sem szenved, 
az : hogy Austria népei vigaszt fognak találni abban, ha 
megemlékeznek, hogy több mint egy katholikus ország ha-
sonló törvényes rendeleteknek engedelmeskedik és mégis 
békében él az egyházzal ; hogy továbbá Európában nagy és 
hatalmas birodalom létezik, melynek haladó és szabadelvű 
iránylatai mindenkor nyíltan kimondott ragaszkodással páro-
sultak a katholikus vallás iránt, s mely ép oly utálatos tör-
vények által kormányoztatva, daczára ennek a legújabb 
időkig a sz. szék elnéző rokonszenvének örvend. 

Jun. 17-ki sürgönyöm előrelátta a pápai allocutio szo-
moritó következményeit, ha az nem szerfelett mérsékelt ki-
fejezésekben lenne szerkesztve. Élénken sajnálom, hogy a 
romai udvar nem vette számba ezen előrelátásomat. Aggoda 1-
maim teljesen valósultak. Nem hiszem, miszerint Austria ka-
tholikus lakói ma nagyobb buzgósággal karolnák fel vallásuk 
érdekeit, mint egykoron. Ellenben tapasztaljuk, hogy kettős 
hévvel támadják meg az egyházat, clerust és pápát. Ezen 
ellenségeskedések a legszűkebb határok közé szoríttattak és 
mellőztettek volna, ha a pápai allocutio a május 25-ki törvé-
nyek által felidézett kérdéseket egyszerűen érinti. 

Mielőtt uefejezném, még azon kinos meglepetésnek kell 
kifejezést adnom, melyet nekünk a pápai allocutio zárszavai-
ban a magyar püspökökre történt hivatkozás okozott. Nekem 
ugy látszik, hogy Romában szerencsét kívánhatnak maguk-
nak a helyes tapintathoz, melylyel eddig a vállási kérdések 
Magyarországban tárgyaltattak Vagy talán nem kívánatos 
az ujabb meghasonlások elkerülése, melyek a fennálló nehéz-
ségeket még szaporítanák Maga a romai udvar érdeke is 
követeli, hogy Magyarországban a nemzeti érzékenység idő-
szerütlenül fel ne ingereitessék. E nemzetnél a külnyomásnak 
még látszata is épen ellenkező eredményre vezet, vihart 
idézne elő a sz. széknek még jogosult befolyása ellen is, s e 
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vihar nem volna csekélyebb annál, mely a Laj tán inneni tar-
tományokban keletkezett. 

Ezek, báró ur, azon észleletek, melyeket a pápai allocutio 
olvasásából meri tettem. Daczára ennek meg fogunk maradni az 
uton, melyet magunknak kezdettől fogva kijelöltünk. Jövőre 
is sértetlenül fenntartva az állam jogai t és tiszteletet szerezve 
törvényeinek, nem fogjuk gátolni, hogy az egyház békében 
élvezhesse a törvényeink által garantirozott szabadságokat, s 
törekedni fogunk az egyház és állam kölcsönös viszonyaiba 
a kibékülés és méltányosság szellemét oltani, moly, mint 
reméljük, viszonzásra talál. 

Szíveskedjék exciád ezen nézetek hü közvetitöje lenni, 
ezzel nem teend mást, mint hogy csatlakozik Felséges Urunk 
nézeteihez. Fogadja s tb . Beust." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PARIS, jul. 23-án. A fejedelmek formaszerüleg nem 

hivat tak fel arra, hogy a jövő zsinaton képviseltessék mago-
kat , ami azon véleményre adott alkalmat, mintha a pápa 
ezáltal a vallási és polgári társadalomnak egymástóli elvál-
lását hirdette volna. Megfeledkeznek arról, hogy ily meg-
hívás rosszul is fogadtathatott volna, mióta az államok job-
bára protestánsok, liberálisok, atheusok akarnak lenni, és 
azoknak tartatni. Ha azon államok, melyek néha-néha ka-
tholikusok gyanánt aka rnak feltűnni, elveiket és az egyház-
zal szembeni állásukat határozottabban kijelölik, az egyház 
is eszerént fogja szabni eljárását. 

Ami az ál lamnak az egyháztóli elvállását illeti, az csak 
a journalisták és államférfiak beteges képzelődésében létezik, 
kik teljesen félreismerik e század vallási történetét. I X . Pius, 
mióta a pápai széken ül, folyton küzd ama Separatismus el-
len, törekvései azon elvek ellen irányulnak, melyek ama 
elválasztást követelik. A „Syllabus" valóságos tételes requi-
sitorium emez elválasztás, korunk fő eretneksége ellen, mint 
a „Historisch politische Blätter" a mul t évben elnevezték. 

Vizsgálja csak továbbá komolyan bárki azon pontokat, 
melyek a püspökökkel közöltettek, s a jövő zsinatoni vitat-
kozás tárgyát képezendik, és észre fogja venni, hogy a zsi-
nat czéljául tűzetik k i az elválasztást, korunk fő haeresisét 
leküzdeni, és ez i rányban a Syllabus gyakorlati keresztülvi-
telével foglalkozni. Félszázad óta világi és egyházi katho-
likus férfiak majd mindennap a tapasztalásból észlelik, hogy 
a két hatalom egymástóli elvállásában rejlik társadalmi ba-
jaink főoka. Pápai köriratok, brevék nem szűntek meg ezen 
elválás szerencsétlenségét hirdetni ; a püspökök hasonlót 
tőnek böjti s más körirataikban, a legjelesebb kath. irók, 
és lapok az egyházi hatóságok helyeslésével küzdöttek ama 
rendszer ellen. Hogyan hirdetheti hát most valaki ennek el-
lenkezőjé t? A világi hatalom az, mely a legtöbb esetben 
megtagadta közreműködését. 

A zsinati tanácskozmány tárgyául kitűzött főbb téte-
lek közé soroljuk azokat, melyek a házasságra, és az ifjúság-
nevelésére vonatkoznak. Arról van szó, hogy eszközök talál-
tassanak, melyek által e két institutio vallási jellege meg-
óvassék, azokat kiegyenlitvén bizonyos államok polgári tör-
vényeinek követelményeivel. Az egyháznak keresni kell 

módot, melylyel a polgári házasság, és állami oktatás gyá-
szos következményeit megakadályoztassa. Az egyház min-
den módon iparkodik fentartani a két hatalom közötti össz-
hangzást, mely ellen bizonyos kormányok küzdenek. 

A két hatalom elkülönitése, elválasztása, az öszhang-
zás hiánya inkább az elvekben és rendszerekben létezik 
még, mint a tényekben. A keresztény népek roppant többsé-
génél még mindig az egyház törvényei képezik ama szabályt, 
mely szerént Ítélnek jó és rosz, igaz és téves fölött. A népek 
keresztényiebbek még, mint sokan gondolnák. Ezen ok 
maga elengendő arra, hogy az egyház ne keresse önkényt a 
polgári hatalomtóli elválasztást. A szakadás csak némely 
tanokban és polgári törvényekben létezik, melyekből kormá-
nyok, és irodalmárok fegyvert a lkotnak az egyház ellen. 

Egyébbiránt nem t a g a d h a t j u k , hogy a Separatismus 
haladásokat tett. Ez által a kormányok öregbítették hatal-
mukat , s majdnem mindenhatók lőnek ; de ez által helyze-
tük veszélyei is növekedtek ; mert semmi sem könnyebben 
felfogható, mint egy ily modern kormány. Lemondván 
minden vallási jellegről, bármily hatalmasak, leszállottak a 
tisztán természeti tények színvonalára. Megváltoztatni e té-
nyeke t annyi mint alapjaiban megingatni a kormányokat. 
E g y modern kormány elűzetve egy még divatosabb forrada-
lom által a létezési indokot, alapot nélkülözi. Nincs mit ör-
vendeni valóban a szakadást keresett kormányoknak. 

Igy van ez az Írástudók-, hivatalnokok-, iparosok- és 
pénztözsérekből álló liberális kaszttal. E lvá l tak ezek az 
egyháztól, hogy az egyházénál kevésbbé kellemetlen morált 
alkossanak magoknak, az üzlet kitűnően divatos morálját . 
Pénzt szerezni minden módon, ez lett az evangelium, a diva-
tos morális basisa. Hasznot haj tot t az elv, az u rak gazdagok 
lettek, elnyelték a népek és államok vagyonát. 

Hanem a luxus és élvezet csúcsa mellett itt is meg van 
az elnyeléssel fenyegető örvény. A csekélyebb számú gazda-
gok osztálya mellett a szegények roppant többségét találjuk, 
kik napról napra élnek, és kezdik unni helyzetüket, különösen 
azóta, hogy még a hit vigasztalásaitól is megfosztják őket. A 
félemletes sociális kérdés logikai következménye az egyház 
által kárhoztatott elvállásnak. Legyen a polgárság ismét 
őszintén kereszténynyé a nyilvános életben ugy, mint a ma-
gánéletben, menjen a munkásokkal együtt Isten házába, és a 
sociális kérdés meg leend oldva. 

Inkább mint valaha, megy a polgári társadalom veszte 
felé, mert az egyháztóli elvállást keresi ; már is roppant lépé-
seket tet t ezen irányban, nem hallgatván az egyház fejére, 
ki most tanácskozásra szólítja fel testvéreit, hogy megment-
sék a társadalmat. 

Ismételjük a 19-ik század zsinata e század nagy e re t -
neksége — a Separatismus ellen intéztetik, amint a 16. század 
zsinata a protestantismus ellen irányult. A protestánsok akkor 
meghivat tak, de nem jöttek, fognak-e jönni akarni korunk 
eretnekei, a separatisták, ha meghívnák, nem tudjuk. 

Mondjanak le a keresztény fejedelmek a modern előí-
téletekről, jöjjenek Romába kibékülési szándékkal, és tár t 
ka rokka l fognak fogadtatni a zsinaton, mely megoldandja 
századunk legfélemletesebb kérdését. Ha a jelen kormányok 
vonakodnak őszintén visszatérni az egyházhoz, bizonyos te-
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kintetben csatlakozván a zsinathoz, a jövő kormányok annál 
nagyobb meggyőződéssel és buzgósággal teendik. 

BERLIN, jul. 25-én. Olvasóink ismerik a különböző 
tanok által a protestantismusban eszközölt szakadásokat. Ma 
már jelezhetünk némely tényeket, melyek a „cujus est regio 
illius religio" elvén felépült protestáns államegyházi szerke-
zetet felforgatással fenyegetik. 

Junius 22-én, midőn Vilmos király a Ilannoverában fo-
gadására egybegyűlt lutheránus lelkészeknek azt mondá, 
hogy habár az uniót (a calvinimus és lutheranismus állami-
lag történt egyesülését) nagybecsünek tar t ja , még sem lehet 
szándékában a honnoverai lutheránus egyházat kényszerí-
teni az ez uniobai lépésre. Távol attól, hogy a hannoverai 
lutheránusok ezen meghivásnak megfelelnének, nem is gon-
dolnak arra, hogy az evangelico-porosz egyházba lépjenek. 
Junius 30-án és julius 1-én gyűlésezvén egy hannoveri tem-
plomban, számra mintegy 2500, ezek között az orthodox 
lutheranismus némethoni jelesbjei következő határozatokat 
hoztak, melyek a porosz fusio ellen szólnak : 

Két egyháznak egy vegyes egyházi hatóság alá helye-
zése meg nem engedhető, midőn a tanitás és szentség kiszol-
gáltatás egysége nem létezik. 

Ezen okból nem lehet egy fejedelemnek jogot tulajdo-
nítani, a tanra és szentségekre való tekintet nélkül az állama 
területén levő egyházakat egybeolvasztani. 

Ily nyilatkozattal szemben a politikai hatalom tekin-
télye az egyházi ügyek igazgatásában lehetlen. Poroszország, 
melynek úgyis annyi baja van Németországgal, nem fogja 
az unióra kényszeríteni Hannoverát. 

Más részről egy német állam hatósága önkényt lemon-
dott a „Summus episcopus" előjogáról. Brémában 21 ortho-
dox lelkész folyamodott a sènatushoz avégett, hogy egy is-
tentagadó pásztor letétessék. A senatus azt válaszolta, hogy 
nem avatkozik a tisztán lelkiekbe, és igy hatalmat adott 
minden tanok hirdetésére, nem élvén többé a summus epi-
scopus jogával. 

Ugy látszik a prot. kormányok egymás után ezen útra 
térni leendnek kénytelenek, habár még most nálunk nem 
hajlandók. Igy midőn az orthodoxok és radicalis rationalisták 
közt felmerülő viták alkalmából felszólítás történt arra nézve, 
hogy tömegesen szakadjanak el az államegyháztól, a kormány 
lefoglalta az illető felhívást közlő lapokat. De ez nem gátolja 
a kérdés tovahaladását és érlelését. 

Mások ismét, nem akarván az elszakadás által az egy-
házi javadalmakról lemondani, az államegyház szerkezetének 
democratizálását indítványozzák, minek eredménye azonban 
hasonlólag a fejedelmeknek az egyházhatalomtóli megfosz-
tása volna. 

Miután ezen s hason eszmék a rationalisticus protestán-
sok között eléggé el vannak terjedve, várni lehet, hogy a 
függetlenitési törekvések nagy kiterjedést nyerendnek. Bár-
mily fordulatot vegyen is egyébiránt e mozgalom, mi biztos-
nak tar t juk, hogy meg fogja renditeni a protestantismust, 

mely előbb a kormányoktól elválva, később ellenséges állást 
elfoglalva nem késendik martalékul e3ni a nihilismusnak a 
végtelen megoszlások által, melyek megfosztandják minden 
erőtől és hatástól. 

VEGYESEK. 
— A fm. herczeg-primás értesiti a főmegyét, hogypüu-

köst utáni 7-ik vasárnap szentelte föl S z a b ó József ö mlgát 
nilopolitanusi püspökké, ki is ezen örömnapjának emlékére 
4000 frtnyi összeget nyújtott át ő herczegségének azon kére-
lemmel, hogy 1000 frt az érséki papnöveldének, 1000 a sze-
gény káplánok segélyezésére, 1000 a tanítók nyugdíjintéze-
tének, végre 1000 frt az esztergomi basilikának javára for-
díttassák. — Az I. T. szerént ő mlga az esztergomi apáczák-
nak is ajándékozott 500 frtot. 

— B a r t a k o v i c s Béla érsek ő excája az oláhfalusi 
népiskola számára 100 frtot adományozott, hogy annak ka-
mataiból szegény gyermekek részére iskolai könyvek sze-
reztessenek. 

— Spanyolországot ez évben több magyar egyházi fér-
fiú tűzte ki utazása czéljaul. Lopussny Ferencz kanonok és 
Palásthy Pál egyetemi tanár már régebben megindultak; 
követik őket Zádori János és Franki Vilmos tanárok. 

— Élvezettel olvastuk a m. kassai püspöknek latin és 
magyar beszédeit, melyeket püspöki székének elfoglalása 
alkalmával mondott. 

— Köszönettel vettük a kassai és szegedi gymnasiumok 
ez évi értesitvényeit. Kassán a tanuló ifjúság összes száma 
volt 599, ösztöndíjban részesültek 17-en, a kiosztott összeg 
teszen : 1995 frt . — Szegeden 737 tanuló volt. Érettségi 
vizsgára jelentette magát 68 ; kitünöleg állotta ki 16 ; egy-
szerűen 32; megbukott 13. 

— A pesti le. kath. állami főgymnasium tudositványa 
„Aristophanes és a békák" czimü vígjátéka föliratú érteke-
zésen kivül adja az intézetnek történetét 1867-től. Tanuló volt 
557; érettségi vizsgára jelentkezett 43, kik közül 33-an azt 
sikerrel állották ki. 

— A romai tanintézetek közül az egyetemben volt 
1,059 hallgató ; a pápai seminariumban 680 ; a collegium 
romanumban 1,282 ; a propagandában 242 ; a bölcsészeti 
gymnasiumban 94; sopra Minervaban 121; Bonaventura-
collegiumban 18; a technikai intézetben 56, összesen 3,552. 
A mindennemű tanulók összes száma Romában 25,917. 

— Az esztergomi főmegyében az algiri éhezők számára 
eddig 884 frt 94 kr . gyűlt be. 

— Berlinben a fölebbezési törvényszék ezen jogi elvet 
mondá ki : Valamely ker egyház gunyoltatásának bűnössége 
nem tételeztetik föl attól, ha valljon a gúnyolt intézmény az 
egyház lényegéhez tartozik-e. Ekkép tehát a nem lényeges 
intézmények kigunyolása is büntetés alá esik. 

— Jeruzsálemben a hatóság megszámláltatván'a házakat 
a kimutatás szerént van benne 1500 lakott, és 70 lakó nélküli 
ház, 30 kolostor és templom, 20 mecset, 11 zsinagóga, 5 kór-
ház és ezernél több kereskedői helyiség. 

— A lengyel ügyekre nézve fölállított orosz comité tu-
dat ja a minden felekezetű lelkészekkel, hogy jövő 1869 tői 
fogva hivatalos nyelv gyanánt az orosz használandó a világi 
hatóságok irányában szintúgy mint az egyháziaknál. Pedig 
igen kevesen vannak, kik az orosz nyelvet tudják, és igy 
megszűnvén a hivatalos közlekedés, az egyházi ügy legalább 
egy ideig igen nagy csorbát fog szenvedni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JAN0S. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 



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

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

BELM). 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, augusztus 12-én. 1 3 . 

Előfizethetni minden cs.* 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1868. 

TARTALOM : Elv és alkalmazkodás. — A keresztény-
ség és a rabszolgaság. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Elv cs alkalmazkodás. 
Az imént közlött czikkek, mint jelzők, eszméit 

tartalmazzák egy röpiratnak, mely legújabb jelenség 
a német irodalom terén, s melynek szerzőjétől a jó 
szándokot, a körülmények józan latolgatását nem 
lehet megtagadni, valamint azon nemes törekvést 
sem, melynél fogva az elvek híí megőrzése mellett 
a modus vivendi után kutat, mely az ujabb jog te-
rén az egyházra nézve óhajtható vagy lehetséges. 

Közöltük ezen eszméket, nem mintha szigorúan 
ragaszkodnánk hozzájok kivált némely merészebb 
deductioiban, hanem mivel tájékozásul szolgálhat-
nak a már eléggé bonyolult, de még inkább bonyo-
luló viszonyok közt és talán némi könnyebbülésül 
is szolgálhatnak azon, mint hiszszük, méltányos 
mérlegnél fogva, melyet nyújtanak, nehogy körül-
ményeinket akár töprenkedve tulzólag sulyositsuk, 
akár kelleténél könnyebben véve azoknak kisebb 
fontosságot, súlyt tulajdonits unk, mint minővel va-
lóban birnak. 

Nincs kétség benne, hogy nem egyedül elő-
nyökről, jogokról van a szó a két fő hatalom közt • 
elvharcz az, melyet az egyház a kormányok, a hit a 
politika ellen vivni kénytelen, és hiu volna minden 
odairányzott törekvés, hogy az elvek békittessenek 
ki a szükséges béke előidézésére. A politika semmi-
féle régiebb jogokra, elvekre való hivatkozás által 
sem engedi magát föltartóztatni kijelelt pályáján ; 
u j jogvilágot akar teremteni természetesen a régi-
nek romjain, melyeknek fölhalmozásában aligha 
retten bármily eszköztől vissza, mert érdek vezérli ; 
a hitnek, a régi értelemben vett jognak vezérfonalát 
készakarva kiejté kezeiből, hogy annál szabadabban 
törhessen előre kijelölt és makacsul szem előtt tar-
tott ösvényén. 

De az egyház még kevesbbé engedhet, egyedül 

megőrzésül reábízott elveiből; igazságok azok, me-
lyek magokban véve nem simithatók, de nem. is 
simulhatók; szintannyi sarkkövek, melyeknek ha 
csak egyike mozdiítátik is ki helyéből, az egyház 
önmaga mellének szegzi a gyilkot és rút, még önbu-
kásával sem kiengesztelhető feloniát követne el 
Ura ellen, kinek hűséget esküdött, melynek szeplő-
telen megőrzésében van egyedüli ereje, támasza, 
saját s másoknak csakis ekkép eszközölhető üdve. 

Eszményt tár ugyan föl a világ előtt az egy-
ház, de hitczikkelyei, hitigazságai nem eszmények, 
hanem szükséges közegek az eszmény megközelíté-
sére ; föltétlen igazságok, melyek, ha és a mint hir-
dettetnek, föltételes értelmezést nem tűrnek, nem 
engednek ; s azért, mi ezen igazságokba ütközik, mi 
miût ilyen kárhoztattatik : az clliom&lyositása, le-
rontása az eszménynek és föltétlenül hamis, ellen-
kezője az igazságnak. I ly megkülönböztetésnek 
tehát, például a pápa allocutiója szigorúságának 
enyhítésére, nincs helye ; ezen az uton a kimondott 
igazság védelmet nem fogadhat el, és kibékittetésé-
ről a modern e'vekkel szó sem lehet. 

Elveire nézve az egyház a mostani politikai 
áramlat irányában ép oly kévéssé lehet engedékeny, 
mint volt bármely haeresisre nézve; kérlelhetlen, 
törés- és szakadásra kész ezen a téren, alkudozást 
itt nem ismer, nem is ismerhet. 

Valamint azonban a tévtanitást követőkre nézve 
a társadalmi téren talált vivendi modust a türelem-
ben a dogmatikai türelmetlenség mellett; ép ugy 
kell vivendi modust találni az állammal is, mely a 
keresztény elvek félretevésével oly jogalapra állott, 
melyet az egyház sajátjának, vagy elvei szerént 
helyeselhetőnek soha sem vallhat, sőt mely ellen 
tiltakoznia ke l, és tiltakozni fog is. 

Ezt illetőleg egyik mód ugyan a tűrés, a szen-
vedés, a vá toztathatlanba való belenyugvás, melyet 
a röpirat szerzője az egyház egyik politikai elvének 
vall, s melyet Kassának nagyszelhmü főpásztora oly 
szépen ecsetel püspöki széke elfoglalásának alkal-
mával mondott kitűnő beszédében, ekkép szólván: 
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„De a küzdelem nem ma veszi kezdetét. A kath. 
egyház múltja nem egyéb, mint nehéz szenvedések 
folytonos története. A keresztnek halálával kezdette 
pályafutását, és azóta a keresztnek szent terhét le 
nem tette vállairól, minden időben viselte azt, hol 
szenvedéseinek, hol pedig győzelmének jeléül. A 
szenvedések azonban meg nem törték hanem inkább 
fölemelték, sőt minden időben épen az üldöztetésekben 
birta a leghatalmasabb gyógyszert a megujulásra." 

A tűrés, a szenvedés politikája kétségkivül nap-
jainkban is egyik osztályrésze a küzdő egyháznak; 
a passivitással azonban nem elégedhetünk be, a mellett 
tért is kell foglalni az egyháznak, melyen a convulsiok 
közepett is működhessék, hacsak nem akar önkényt 
lehullani a hatásnak, a befolyásnak még a reá nézve 
sem egészen elszáradt fájáról; hacsak nem akar nem 
annyira elválni az u j jogtérre lépett államtól, nyil-
vános élettől, mint inkább leesni a horgonyról, mely 
még mindig a közélet talajába van vágva az ő szá-
mára is. 

Ha az állam akarná is, az egyház, nézetünk 
szerént, soha sem vallhatja a statusnak végleges el-
szakadását az egyháztól ; vannak pontok, melyeken 
okvetlenül találkoznia kell a két hatalomnak ; van-
nak ügyek, melyekben, mig a vallás végkép ki nem 
halt a polgárok szivéből, az államnak és egyháznak 
compenetralniok kell egymást. 

De ha már az állam, törekvései és intézményei 
által végkép elváltnak akarja magát tekinteni az 
egyháztól és mint olyan lép is föl, az egyháznak az 
ügy ez állását figyelembe kell vennie és ki nem apadó 
bölcsesége szerént föl kell keresnie minden téren, 
melyről leszoríttatott, a szálakat, melyek által még 
ahhoz fűződik vagy újra fűződhetik; gondoskodnia 
kell oly intézményekről, melyek az államintézmé-
nyekből eredhető hátrányokat ellensúlyozzák, a kárt 
pótolják, és nemzedéket alkossanak, melyre az egy-
ház a netán szaporodó megtámadásokban mint biz-
tos gyámolyára támaszkodhassék mintegy hü tábo-
rának zömét képezve. 

Az intézmények közül, melyek az államrészéről 
a birodalom egyik részében már életbe léptek, mind-
eddig nálunk, különösen az egyháziak meggyőző-
dése szerént, egy fenyegeti az egyház elveit, jogait, 
tudn illik az iskolai törvényjavaslat, mely már az 
országgyűlés elé lön terjesztve s melynek némely 
pontjai elég sürü majd tiltakozást, majd megtáma-
dást idéztek elő a lapok hasábjain; és nem egyszer 
szenvedélyesebb discussio tárgyát képezték. 

Az egyház elve az iskolákra, és az azokban fön-

tartandó vallásos oktatásra, szellemre vonatkozólag-
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a mily tagadhatlanul igaz, ép oly jogos is. Az egyház 
hiveinek anyja szintúgy mint az iskoláknak; ezt 
bevallja az ellenfél is, és igen természetesnek találja, 
hogy, mig egyedül a papság őrizte a tudományt és 
majdnem egyedül annak volt a tudományok mive-
lése osztályrésze, leginkább az ő kezében is voltak az 
iskolák, ő tanitott, vezérlett; miután azonban a tudo-
mány,természetesen a papság közvetítése által,közjóvá 
vált, és a világiak is valamint szám szerént túlsúly-
ban vannak, hitük szerént legalább, már most ná-
luk is van a tudomány telje, elérkezettnek hiszik 
az időt, melyben a papság verejtékes munkája, föl-
számithatlan áldozatai után ők léphetnek föl a tudo-
mányok mezején az aranykalászok learatására. Ez 
háladatlanság, következetlenség is ; mert ha a pap-
ság meg tudta őrizni, föl tudta nyitni a tudomány 
forrásait, bizonyára most is képes szellemi tehetsé-
génél szintúgy, mint hivatásánál fogva azokból 
annyit meríteni, mennyit bármelyik mivelője a tu-
dományoknak a világiak közül, és a papság kezén 
levő iskolák most is kiállják a versenyt a világiak 
kezére bizott tanintézetekkel. 

De mindegy; az állam nálunk is el van hatá-
rozva nagy mértékben megadni önmagának az isko-
lákra való fölügyeletnek, sőt azok kezelésének tul-
sulyját és pedig az egyház eddigi befolyásának fél-
reismerhetlen röviditésével, sőt lehet mondani, egész 
a fuldoklásig csavart megszoritással. A szellemáram-
latot tekintve alig lehet kétség, hogy a törvényja-
vaslat igéje testté fog válni és az államiskolák esz-
méje valósuland. 

Midőn Francziaországban hasonló kisérlet téte-
tett, a főpapok átmelegült buzgalommal, jól rendezett 
csatasorban léptek föl, védték az egyháznak mint 
anyának gyermekei iránti jogait, kimutatták a ve-
szélyt, mely az államiskolák részéről a vallás-erköl-
csös nevelést fenyegeti és megtettek mindent, mit az 
általok finom érzékkel prognosticalt zivatar elhárítá-
sára, mások tájékozásául is tehettek, szükségesnek 
véltek. 

Nálunk mindeddig csend van; vezénylő szó 
nem hangzott szét, csatárok léptek föl, de csak má-
sod-, harmad rendűek, és az ellenséges lapok a hall-
gatást beleegyezésnek hajlandók tulajdnitani, mint a 
„Századunk" legújabban színaranynak mondá a fő-
papoknak, az allocutio fölhívásának daczára megőr-
zött hallgatását a concordatumot illetőleg. 

De annál inkább kívántatik, hogy a kath. sajtó 
közegei szóljanak, beszéljenek a felsőbb körű harczra 



is méltó tárgyról, és rosz néven vétetik, ha egy-né-
mely lap nem üt akkora zajt, mint a tárgy és körül-
mények követelni látszanak. 

Az óhajtás magában véve igazságos ; de midőn 
a csatárok nem hallják a vezénylő szót, midőn az 
eddigi tapasztalatok nyomán Ítélve, nem tudhatják, 
nem történik-e oly diversio, mely midőn a csatáro-
zók által kisértetett meg, roszalást vont magára, ké-
sőbb pedig a vezényletre hivatottak is elfogadták ; 
vagy nem hagyatnak-e cserben a jóhiszemű viado-
rok : valljuk meg, nehezzé tétetik a biztosabb küzde-
lem, és az ügy érdekében is kivánatosb a hallga tás^ 
mint a kellő támogatásra aligha számitható classi-
cum hangoztatása. Távol vagyunk a vádtól, csak a 
körülményeket vázoljuk. 

Az iskolára vonatkozó törvényjavaslat egy 
részről túlságos engedményeiért, más részről meg-
szorításaiért gáncsoltatik ; mindkét résznek igaza 
van saját szempontjából. Az államistenitők sokalják 
az egyháznak még a törvényjavaslat szerénti befo-
lyását is; az egyháziak pedig és a hivők a megszo-
rítások ellen emelik szavukat. Nagy de kellemes 
csalódás fogna lenni, ha az államelvek nem vitetné-
nek keresztül, de jobb mindig a roszabbra elkészülve 
lenni, mert csak igy gerjed az ösztön óvszerek föl-
k eresésére, előkészítésére. 

Máshol ily körülmények közt az államiskolák 
mellett a főpásztorok buzgalma, elővigyázata egye-
sülve a hivők lelkesedésével és áldozatkészségével 
felekezeti iskolákat alapi to tt, és pedig a legszeren-
csésb sikerrel; látva az állam hajthatlanságát a sza-
bad verseny jogát követelte csak az állam részéről, 
mely a kérdésben levő törvényjavaslatban is meg-
engedtetik, és ez a korszülte sok mostohaság közt 
némi enyhületül szolgálhat. Mert kellőleg fölhasz-
nálva még a vigasztalás örvendetes gyümölcseit te-
remheti meg. Természetes, hogy ez tevékenységet, 
pezsgést követel az előbbeni előnyösb vezénylet he-
lyett ; de ha, mint a röpirat szerzője jól jegyzi meg, 
az életnek egyik eleme mindenütt a küzdelem, ha 
az egyháznak is van élete ez sem lehet ezen, habár 
sajnos életelemtől fölmentve, annál kevesebbé, mivel 
önmaga adta magának, százados tapasztalat követ-
keztében, a „küzdő" nevet, czimet. 

Sokszor megtörténik, hogy a mit Isten vigasz-
talásunkra mondott ki, hogy t. i. portae inferi non 
praevalebunt, helytelen elbizakodást szül, és nem 
látunk a szükséges mentő eszközök után akkor 
vagy oly buzgalommal, mikor és mint kellene. Gyak-
ran pengetjük azt is, hogy 200 millió katholikus áll 

a küzdő egyház háta megett, és e szép számba vetve 
reményünk horgonyát a reánk rohanó körülménye-
ket kelletnél alább becsüljük. Adná az ég, hogy e 
számnak megfelelne a hitmelegségjvallásbuzgalom^r-
dekeltségjragaszkodás fokainak kellő száma is ; de vall-
jon hol van a hivők e mennyisége, midőn az egyház 
ügye melletti fölszólalás szükségeltetnék, midőn a 
kétségkívül kisebb számú ellenfél merész, bántal-
mazó, kihivó tüntetései ellentüntetést követelnének ? 
Fájdalom, a hivők seregéből ujonczoznak elleneink 
ellenünk ! Legbiztosb, ha számokra épithetünk, igaz ; 
de épen azért ne ámítsuk mimagunkat ; mi még igen 
elhagyatva állunk, rendezett táborról csak álmodo-
zunk; a matriculákat rutul meghazudtolja az élet. 
Tudjuk az eszközöket, melyek által még a jobb lel-
kűek is eltántorittatnak : de épen azért, mivel még 
oly könnyen eltántorithatók, a hivők nagy száma 
mellett sem lehet támaszunk rendületlen. 

Ezen kevesbbé bátorító tapasztalatnak egyik 
oka az is, hogy az előbbi idők előnyei alatt kiveszett 
nálunk, vagy talán nem is tettünk reá szert, azon 
érzék, mely a hit és egyház szerént mieinket szoro-
sabban fűzte volna hozzánk. Igen magasan álltunk, 
a leereszkedésnek hiányzott azon foka, mely vará-
zsolni, megnyerni képes. Elkeseredett, befejezett 
gyülöletü ellenféllel van majd nem mindenütt dol-
gunk, de ne keressük mindig másban csak a hibát ; 
valljuk be mimagunk hiányait, tévedéseit, mulasztá-
sait is. Ez keserű, és épen azért nehéz a bennünket 
környező tüneményekről is irni, mert mimagunk 
teljes kihagyásával azt alig lehet tenni. Nem tet-
szett itt-ott, hogy nem szólunk; most nem fog tetszeni 
hogy ekkép szólunk ; a nyilvános gyónás heroicus 
tette volt az első századok hittüzének ; az egyház 
később kénytelen volt megszüntetni ; mikép tetszhet-
nék napjainkban annak megkezdése, fölmelegitése ? 

Föntartva tehát, magasan lobogtatva az egyház 
magasztos elveit tiltakozzunk minden ellen, mi bár 
honnan jöve azokba ütközik ; az elvekre nézve ekkor 
tettünk annyit, mennyit tehettünk és tennünk kel-
lett ; de a mellett a körülményeket figyelembe véve 
a hol és a miként még tér s működési alkalom en-
gedtetik vagy fönmarad, idején korán rendezked-
jünk, nem bizakodva a rejtélyes „ talán "-ba, mely 
ennek vagy annak bekövetkezését vagy elmaradását 
helyzi kilátásba; más részről pedig engedve ott, hol 
engedni lehet, s mindjárt a mikor lehet, mert a von-
tatott cselekvési mód bizalmatlanságot szül és a nye-
remény becsét is roppantul csökkenti. 

Mindig csak a voltra függeszteni a szemeket,any -
13* 
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nyit tesz, mint tért és alkalmat vesziteni a mégmeg-
menthetó'knek megmentésében ; a mult előnyös dicső-
ségét elsöpörte az idő ; a könnyű parancsolást a nehe-
zebb munka és éberség kora váltotta föl. Az elveket 
fönnen kell harsogtatni a nehéz hallású vagy hallani 
épen nem akaró világ füleibe, ezekért küzdeni szent 
kötelesség még vérdijon is; de oly napokat élünk, 
melyek irgalmatlan munkájukat megkezdették mind-
az ellen, mit csak az elv mellőzhető uszályainak vél-
nek; és ha ez csakugyan nem volna egyéb, ki ne 
volna kész föláldozni azt az elvekért, melyek csak 
nyerni fognának az által, ha egyszersmind ily műtét 
után az uszályhordozók száma is kevesbednék. Sok-
ban nem elv, hanem csak az eddigi hatalomgyakor-
lat alakjáról van szó ; midőn pedig minden hatalom 
szűkebb korlátok közé szorittatik : hogy egyedül a 
mienk maradjon a módosithatókban is érintetlenül, 
a mily kívánatos volna, ép oly valószinütlennek kell 
föltűnnie. 1-k. 

A kereszténység és a rabszolgaság. 

A kereszténység az igazi szabadság vallása. Ha tehát 
van eszme a világon, mely megérdemli, hogy figyelemmel 
kisérjük, ez a lelki s testi szabadság eszméje, megállapítva a 
kath. egyház által. E becses lapokban nem rég s igen jelesen 
meg volt vitatva, hogy a kath. egyház a kényuralmat, mely 
a rabszolgaságnak egy nemét képezi, nem csak soha nem tá-
mogatta, sőt annak mindenkor a leghatározottabban szegült 
ellene (V. ö. Religio 1867. I. félév 21. és köv. szám.) Én is 
remélem, hasznos dolgot fogok cselekedni kimutatván, hogy 
a rabszolgaság lényegesen ellenkezik a kerszténység tanítá-
sával; hogy a kath. egyház a kereszténység hajnalától, min-
denkor oda irányozá főfő törekedését, miszerint az emberiség 
jogait megismertesse; valamint hogy a rabszolgákat amaz 
állati lealacsonyitásból, melybe őket az emberi gonoszság sü-
lyeszté, emberhez illő szabadság állapotjába helyezze vissza. 

I. 

Mint tudva van azon időben, mikor a keresztény hit elő-
ször hirdettetett a világnak, az emberiség legnagyobb része 
rabszolgaságban sinlődött. A rabszolgák száma jóval megha-
ladá a szabadosokét. Az emberiség méltósága megvetve s 
lealacsonyítva mindenütt; a gyermeken, melyetmegfojtának, 
kitettek, eladtak, megöltek; a foglyon, kit rabszolgaságba 
elhurczolának s feláldozának a győzők sirja felett, vagy a 
színkörökbe kényszeritének ; a szegényen, kit mint tisztátalan 
állatot elűztek ; a rabszolgán, kit rablánczczal megterheltek, 
csekély vétségeért halálig ostoroztak, oroszlánynak, tigrisnek 
vagy halaknak oda , dobtak eledelül; a nőn, kit kedvök 
szerint vettek vagy eladtak s mindenképen mégis gyaláztak. 
S ime alig hangzott el a szabadság és megváltás szózata, s 
azonnal az emberiség szabadabban kezde lélekzeni. 

Az isteni Üdvözítő pártfogása alá fogadá a gyermeket, 
(Mát. 10, 42. 18, 3.) a foglyot, a rabszolgát, (Luk. 4,19, 21.) 

a nőt, (Mát. 19, 4—6) s kihirdeté örvendetes evangeliomát, 
melynek értelmében Isten képére alkotott s Krisztus vére 
árán megváltott teremtmények vagyunk mindnyájan. 

Egyébiránt a kereszténység nem forgatta föl erőszako-
san a fönálló állapotokat, hanem lassanként a bölcs mérsék-
lettel készité elő a sziveket a keresztény szabadság biztos 
megalapítására. 

Szent Pál Filemonhoz irt levelében említést tesz bizonyos 
Onezimus nevü rabszolgáról, a ki titkon elhagyta urát, Ro-
mában pedig szent Pál által a kereszténységre megtért s ér-
zékeny levelében urának visszaküldetett. A levélben jellem-
zők különösen e következő szavak : Azért jóllehet azt a mi 
helyes, mint Krisztusnak apostola, néked parancsolhatnám, 
erre szabadságom levén ; mindazáltal a te szeretetedre tekint-
vén inkább kérni akarlak, és pedig (amire tudom leszen fi-
gyelmed) én az öreg Pál, a ki most Jézus Krisztusért fogság-
ban is ülök. Én esedezem néked az én lelki fiamért, Onezi-
musért, kit bilincseimben megtérítvén szülék ; ki azelőtt ne-
ked haszontalan vala, mostan pedig nekem is neked is hasz-
nos ; kit vissza küldök. Te pedig őtet, mint az én szivemet 
fogadjad ; kit én magamnál megtartani akartam vala : hogy 
te helyetted szolgálna nékem a lánczokban, melyeket az 
evangeliom miatt hordozok; azonban, a te jóváhagyásod 
nélkül semmit nem akartam e tárgyban cselekedni ; hogy a 
te jótéteményed, nem ugy, mint kényszerítésből származott-
nak lenni lássék, hanem szabad akaratból történjék. Mert ta-
lán azért távozott el tőled egy kevés időre, hogy őtet, mint 
állandót visszafogadnád ; már nem ugy, mint szolgát, hanem 
mint szolgánál nagyobbat, azaz : mint szerelmes atyafiat, ki-
váltképen nékem ; do még annyival inkább néked, mind testi 
születésére, mind az úrra nézve. Ha azért engem hittársadnak 
tartasz, ugy fogadjad őtet, mintha magam jönnék hozzád. Ha 
pedig valami kárt okozott volna néked, vagy valamivel tar-
tozik, azt énnékem számítsd be. Ezeket irám Igy végzi ne-
ked engedelmességedben bizván és nem kételkedvén, hogy 
még többet cselekszel annál, a mit kivánok." (Filemon 19.) 

Legközelebb arról volt a szó, a rabszolga életét urának 
dühkitörései ellen megvédeni és biztositani. Mint tudva van, 
a pogány állami törvény korlátlan hatalmat adott az uraknak 
rabszolgáik ellenében ; a legkisebb vétségért, kényök kedvök 
szerint megölhették őket. S azért bármily csekélynek látszik 
is nekünk azon biztosíték, melynél fogva az ur kénye kedve 
szerint meg nem ölhette rabszolgáját, még is nagy horderejű 
vala az ; — keresztülvitele, valósítása roppant fáradságba is 
került. A kevélységnek minden mozzanata föllázadt azon 
gondolatra, hogy a rabszolga még keresetet is indíthat ura 
ellen ; s hogy az ur az ő sajátjával nem rendelkezhetik tet-
szése szerint. Csak a VII-ik század folytán sikerült egy tör-
vényczikket, mely a rabszolgának forma szerinti jogot adott 
az ő életéhez, létrehozni. Az ország, a hol ezen törvényjavas-
lat megpendittetett, először, góth Spanyolország vala. E tar-
tomány királyainak legerösbike, Ehindaswinth (642—650.) 
Spanyolországot uralta. Tiz éves uralkodása alatt folyvást 
küzdött egy hajthatatlan nemesség daczolásával. A király 
következő törvényt szabott. „Miután gyakran történik, hogy 
némely kegyetlen urak követelése folytán a rabszolgák min-
den birói itélet nélkül megfosztatnak életüktől, és lelkeik 
megrontatnak : azért elhatároztuk ezen iszonyuságnak véget 



vetni ; ennél fogva sem ur, sem urnő ne merészeljen egy rab-
szolgát vagy rabszolganőt birói itélet nélkül megölni. Ha va-
lamely rabszolga vagy rabszolganő, vagy bármily rendű más 
valaki halálra méltó vétséget elkövetett, s merészelné a bűnöst 
ura vagy úrnője saját kedve szerint megölni, a birónak köte-
lessége mihelyest értésére esik, azonnal a nevezett urat vagy 
asszonyt birói vizsgálat alá vonni a végre, hogy a rabszolgák 
vallomásai valamint az ur, vagy az asszony tulajdon esküje 
által is kiderittessék : valljon t. i. oly büntettet követtek-e el, 
mely tulajdonképen a halálos büntetést megérdemli. A ki 
rabszolgáját vagy saját kezével vagy pedig mások állal az 
ezt megelőző birói vizsgálat vagy itélet nélkül megöli vagy 
megöleti, az köteles a királyi kamarának büntetésül egy font 
aranyat fizetni, ezenkivül örökre veszti becsületét, s a szerint 
a tanúskodás jogaitól is megfosztatik." Hogy ezen törvény, 
mely gothica czim alatt olvasható, nem pusztán a világi feje-
delem akarat ja- s szelleméből származott, hanem az evange-
liomból és az egyházi jog természetes képviselőinek ihletésé-
ből vevé eredetét, bizonyitja részént maga a dolog természete, 
részént pedig a latin összöveg „animae perimantur," mely 
szorosan az egyház beszédje; ugy az 506-ban Ayde goth vá-
rosában tartott zsinatnak azon végzése is, mely imigy hang-
zik : „A ki megöli rabszolgáját a birónak beleegyezése nélkül, 
egyházi átokkal sujtatik és két évi töredelemmel tartozik az 
ö vérbünét kiengesztelni." 

A frankhoni rabszolgák sorsa nem vala jobb a spanyol 
rabszolgákénál. I t t is az egyház előment példájával, a rab-
szolgák szabaddá tételét minden buzgósággal szorgalmazván. 
Nem egyszer fordult elő az eset, hogy némely haldokló püs-
pök, apát vagy egyéb magasabb egyházi személy megparan-
csolá végrendeletében, miszerint egy vagy több szolga állitas-
sék szabadságra. Igy nyilatkozik p. o. sz. Rémig rheimsi 
püspök az ö végrendeletében : Az én rabszolgám Albovich 
élvezze teljes szabadságát. A Vakaliakon jószágon Frorainus, 
Dagarel, Uddulf és egy egyéb rabszolgáimat szabadoknak 
nyilatkoztatom. Viderat apát 721. év körül : „Következő 
szabadon bocsájtottaknak megerősítjük a már is megadott 
szabadságukat. Hasonlóképen akarjuk, hogy minden ide tarto-
zók, kiket már elébb szabadoknak nyilvánitánk, vagy jövő-
ben nyilvánítani fogunk, mint szabadok élhessenek jószá-
gunkon." 

E szokás az egyháztól átment a királyi palotákba s azért 
nem csak végrendeletek által látunk rabszolgákat szabadság-
ra állíttatni, hanem némely örvendetes események alkalmából 
is, mint p. o. egy herczeg születésekora kamarai jószágokon. 
De az alsó rendű osztályok szabadosainál is elterjedt a hie-
delem, hogy a rabszolgaszabaditás által soskal biztosabban, 
mint bármely más érdem által lehet el jutni az örök boldog-
ságra. Ennek bizonyítékául maiglan olvashatók némely gyűj-
teményekben a minták is, melyek ily alkalommal használtat-
tak. Igy olvassuk például : „Miután mindenki, a ki fölszaba-
dit egy rabszolgát, erősen remélheti az örök boldogság elnye-
rését, azért fölszabaditlak téged az Ur nevében és saját üdvöm 
iránti tekintetből ; fölszabaditlak téged mint szolgámat, a 
szolgaság minden kötelékeitől. Szabaddá leszesz, mintha sza-
badostól születtél volna és senkinek örököseim közül sem 
leszesz valamivel adóssá. Néked ajándékozom mostani s jö-
vendőbeli keresményedet." Látni ebből, mily hathatósérveket 

szolgáltatott a ker. vallás a kegyesség érzelmeinek ébreszté-
sére, s hogy különösen a kath. papság mit sem mulaszta el, 
miszerint a közvéleményt a rabszolgák sorsának javítására 
irányozza. De még ennél is többet tett, midőn az elnyomott 
osztályok számára az egyházi menedékjogot állapitá meg. 

Mindenekelőtt oda irányzá gondoskodását, hogy a rab-
szolga, a ki valamely vétséget követ el, urának első dühe ellen 
biztosittassék. Az orleansi zsinatnak (511. év körül) egyik 
végzése szerint, mely Klodvig király által megerősíttetett, 
egy rabszolga, a ki valamely vétség miatt az egyházba me-
nekült, csak akkor adatott vissza urának, ha az esküvel igéré 
meg, hogy ezen vétsége miatt nem fog kegyetlenül vele bánni. 
Ha az ur megszegte volna ezen esküjét, akkor az Isten 
egyházának megvetése és a hit ellen elkövetett ezen durva 
vétsége miatt kizáratott a papság s jámbor hivek közössé-
géből. 

A menedékjogra pedig maguk a püspökök ügyeltek föl, 
olykor szigorú törvényeket hozni kénytelenittetvén, a szaba-
dosok daczoskodása miatt. Igy például az epponi, az orleansi 
(541.) és a makkoni (588) egyházi gyülekezetek oda nyilat-
koztak : „Épen most, midőn a keresztény egély ügyei felett 
tanácskozunk, értésünkre esik, hogy bizonyos álkeresztények 
megfelejtkezvén a hit kötelmeiről a szent helyre menekülte-
ket, onnan erőszakkal is kiragadják. Ezen bűntényt nem 
hagyhatjuk fenyitlenül. Az Ur nevében tehát, kinek boszuló 
karját föl is hivjuk, kinyilatkoztatjuk ; hogy mindenik, aki 
vagy saját vétsége miatt, vagy mivel a hatalmasok elnyomá-
sát továbbá eltűrni nem képes, az egyház, a mindenek anyja 
kebeléhez menekszik, mig csak az áldozár meg nem jelenik, 
sérületlenül ugyan azon helyen hagyassék. Senki, bármily 
magas állású legyen, ne merészelje a menekülteket, mig azok 
a szent helyen vannak, hatalmába keríteni. 

Ily üdvös szabályzatok által igyokvék az egyház a 
szerencsétleneket a hatalmasok üldözései ellen oltalmazni. 
Egyébiránt az egyház koránsem követelte azt, hogy a vétkes 
büntetlenül maradjon, hanem csak azt, hogy az illető a meg-
ölés, kínzás és bénítás ellen legyen biztosítva. 

Továbbá a rabszolgák sorsának alapos javítására sokat 
tön azon szabály is, hogy t. i. a rabszolgáknak megadatott a 
lehetőség, némi, jóllehet csekély tulajdonra szert tenni, némi 
takarék-fillért szerezni. A romai jog szintén tesz némi emlí-
tést a rabszolgák birtokáról, mely iránt jóllehet az ur rendel-
kezett, még is maga az illető rabszolga kezeié s saját hasznára 
forditliatá is. Ezen birtok „peculium servi" rabszolga pénz-
tárnak neveztetett. Az egyház e részben is határozottabb 
irányt adott ; mert miután azon nézet, hogy a peculium a 
rabszolgát illeti, hosszú szokás által mélyebb gyökeret vert 
volna az emberek szive s fejében, ebből ismét idővel uj jogo-
kat lehetett következtetni. Nem hiányzott alkalom, hogy a 
rabszolga az ö peculiumát még urának irányában is fölhasz-
nálhatá, az az megkísérté magát az ő keservesen szerzett 
fillérein megváltani ; a mi csakugyan itt-ott sikerült is. Az 
erre vonatkozó minta Markulf gyűjteményének toldalékjában 
olvasható, a hol említés tétetik bizonyos valakiről, a ki sza-
badságát pénzen szerzé magának. „Az egész világ, úgymond 
az okirat, tudja, hogy te nekem mindenkor a leghívebben 
szolgáltál; azért megengedem hü szolgálatid tekintetéből, 
hogy Istenért megveheted szabadságodat tőlem. Te azt meg-
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tetted, s nekem részint ke'szpénzben, részint ruhakelmékben 
ennyi és ennyi silling árát megadtad. Azért ki is adtam szá-
modra ezen kéziratot ; szabaddá légy tehát, mintha szabad 
személytől születtél volna és b i r j teljes joggal rabszolgai t u -
lajdonodra nézve." 

Hasonlóképen az elnyomottak állása könnyebbitésére 
sokat tőn azon körülmény is, hogy különféle eszközök által 
mindinkább korlátoltatott a rabszolgakereskedés terjedése. 
Egy csapással ugyan a rabszolgakereskedést eltörülni nem 
állott az egyház hatalmában, mert ennek az urak ellene szegül-
tek volna ; azonban a kath. papság meg nem nyugodott elébb, 
mig a gyalázatos emberkereskedés legalább bizonyos korlá-
tok közé szoríttatott. 

Az emberek, k ik a VI. VII. VII I . és IX . században ama 
gyalázatos kereskedést űzték, kiválólag a zsidók valának. 
Ezek ellen Galliában s még inkább Spanyolországban kellett 
az egyháznak egy kérlelhetlen, de egyszersmind igazságos 
harczot viselni. Különféle zsinatok, ugy mint az orleansi 
(538) a makkoni (581) és rheimsi, rendeletet adtak ki a zsidó 
rabszolgakereskedés ellen, és a rabszolgák j avá ra ; mig végre 
föltétlen tilalom mondatott ki Rheimsban, melynél fogva egy-
házi átok büntetése alatt tilos vala keresztényeket a zsidók-
nak vagy a pogányoknak eladni. Szintén rendeltetett az is, 
hogy minden hivőnek joga van egy ker. rabszolgának meg-
adni szabadságát, őtet szolgálatba fogadván vagy tizenkét 
sillingen a zsidótól kiváltván ; miután gyalázatos dolog, hogy 
keresztények, kiket Urunk, Üdvözítőnk drága vérén megvál-
tott, üldözőink békóiban szenvedjenek. Harduin Collect. 
Concil. Tom. I I I . p. 453. Tom. IV. pag. 1496. Azonban ; ily 
tilalmazások daczára is tartott a zsidók rabszolgakereske-
dése egész a IX-ik századig, sőt még tovább is; mert Izrael 
fiai az ő pénzökkel gyakran megvesztegették a bárókat, és 
meghiusiták a legjobb rendeleteket is. Munkay János. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PARIS, jul. 20-án. Tekintve az európai roppant fegy-

verkezéseket méltán kérdhetjük, ha valljon ez normális álla-
pot-e ? Mily indok viszi a kormányokat oly útra, mely a né-
pek romlására és kimerítésére vezet? Ezen ok állandó-e vagy 
csak átmeneti ? Rövidlátó politikusok ezen nyomorúságot 
egyedül Austria lealáztatásának és Poroszország emelkedé-
sének tulajdonítják. A sadovai csata, mondják, megingatván 
az európai sulyegyent, mindenütt bizalmatlanságot, vészkiál-
tást támasztott. Az egész világ végküzdelmet vár, és azért 
készül. 

Anélkül, hogy félreismernők az 1866-iki hadjárat kö-
vetkezményeit, mégis azt hiszszük, hogy hátrább kell tekin-
tenünk, ha a jelen helyzet valódi eredetét megismerni akar-
juk . A rosz már előbb létezett, és Poroszország sikere részben 
azon roppant hadierőnek tulajdonítandó, melyet titokban köz-
pontosított. Az állandó hadseregek ostora nem más keltű. 

A rendetlenségnek van egy erkölcsi társadalmi oka, 
mely hatályosabb, mint egy államférfinak ambitioja, vagy egy 
tábornok lángesze és erélye. Azt Bismark felhasználta ügye-
sen, de nem teremtette. 

Europa elvesztette a jog fogalmát, és helyébe az erőét 
tette. Ebből minden megmagyarázható. De honnét szárma-
zott e változás ? Igaz lenne-e, hogy a nemzetek természetsze-
rűen vannak ellenséges állapotban, és hogy a kormányok 
folyton kényszerülve vannak a kard élével szerezni tiszteletet 
jogaiknak ? Nem, ez nem igaz. 

Még a tisztán természeti állapotban is, melyet helyesen 
lehetne társadalomkivülinek, extrasocialisnak neveznünk, 
melyet csak abstractio ut ján képzelhetünk ; de a mely nem 
létezett soha, és nem is fog létezni, az ember, egyedileg te-
kintve nem a háború, hanem a béke embere. Ennek megér-
tésére az embert ugy kell tekintenünk, amint őt Isten alkotta 
észszel és érzelemmel felruházva, ki elismeri Istentőli függé-
sét, és következéskép lelkismeretbeni kötelezettségét alkal-
mazkodni a világban megalapított rendhez. Isten törvénye, 
hogy mindannyian Hozzá vonzódjunk, miből következik a 
kölcsönös támogatás szüksége e czél elérésére. Azért minden 
e névre érdemes bölcsészek, a polgári társodalmon kivül és 
fölül, hogy ugy szóljunk egy más társadalom létezését enge-
dik meg, melyet általánosnak, emberinek lehetne nevezni, 
mely minden emberek között a kölcsönös jóakarat , segély 
kötelességét megállapítja. Az ebből származó érzelmek, és ez 
érzelem által sugalt tények teszik azt, mit békének nevezünk. 

Ez, ismételjük, a Teremtőnek akarata , erkölcsi törvény, 
igazság. Hogy e szándékot, törvényt, igazságot igazoljuk, 
amennyiben az emberre mint egyedre vonatkozik, ki kell lép-
nünk a tiszta realitásból, miután mindenütt a polgári társa-
dalomnak legalább csirája létezik ; föl kell emelkednünk az 
abstractio világába. De ha a különböző nemzetek nevezete 
alatt ismert politikai társadalmakat tekintjük, a tényekben is 
az elmélet megerősítését találandjuk. 

A polgáriasodott világ a keresztényelem megalapítása 
ota mindig vallotta az elvet, hogy az egyenjogú népek köl-
csönös tekintetekre, segélyre vannak utalva. Ezen elvre lőnek 
fektetve mint alapra a hatalmak közötti viszonyok Miként 
történik már most, hogy ezen észszerű elvek mindinkább hi-
telöket vesztik az elmékben ? Mért viseltetnek az államok 
folytonos bizalmatlansággal és gyanúval egymás iránt ? E g y 
romai általunk gyakrabban idézett folyóirat erre következő-
leg válaszol : 

Az államok mint ilyenek a jog eszméjét elvesztvén, azt 
az erő által helyettesitik. Ezen változás nyilvánvaló, azóta 
különösen, hogy a kormányok a bevégzett tények elméletét 
álliták fel. A sikerrel koronázott eseményt szerintük el kell 
fogadni. Hiában kárhoztatta az egyház az igaznak és jogos-
nak őre e gyalázatos tant, a kormányok ragaszkodnak, alkal-
mazkodnak hozzá, az erőszak és csalás tényei diplomatikai 
megerősítésben részesülnek. Annyira jutottunk, hogy a jog 
nevébeni tiltakozást sem akar ják tűrni. Ha a pápa elrablott 
területeit k ivánja vissza, a béke megzavarójának nevezik, ki 
megérdemelné, hogy még megmaradt birtokait is elveszítse. 
Ha II . Ferencz azt meri hinni, hogy ő még most is a két Sici-
lia törvényes fejedelme, akkor ö conspirator, kit el kell űzni 
menhelyéről. Csak a sikert imádják. A tény törvényessé vá-
lik egyedül az által, hogy sikerült : ez a mai politika legfőbb 
törvénye. 

De hogyan jutot tak a kormányok odáig, hogy a jog 
helyébe az erőszakot léptessék ? Lemondtak a jog eszméjéről 



mert elfordultak Istentől. Ez talán túlzásnak tekintethetik, 
mivelhogy az államok fejei szólnak még néha Istenről, Gond-
viselésről. De kérjük az olvasót meggondolni, hogy ezen kü-
lönben dicséretes beszédmód ellentétben van azon elvvel, 
melyet ma uralomra juttatnak az egyháztóli elszakitással. 
Es valóban, ha az állam hiszen Istenben, be kell e hitet val-
lani, és hódolni. Az atheus állam oly állam, mely kivül 
áll a jogon és kötelességen, mert a jog és kötelem Istentől 
származik. 

Mivel Europa a katholikus hagyományokat félrelökte, 
azért van romlásra kázhoztatva, hogy legyen a forradalom, 
vagy caesarismus, vagy mindkettő zsákmánya. 

Azt fogják talán ellenvetni, hogy a hajdankornak a ka-
tholicismus előtt is meg volt fénykora, jóléte, nagysága ? De 
mily nagyság, mily jólét ? Van-e egy keresztény nemzet nap-
jainkban, mely megelégednék például a görög vagy romai 
rabszolgasággal? A kereszténység előtti népek egyébiránt 
birtak az igazságnak és becsületességnek, habár a keresz-
tényinél sokkal alantibb eszméjével, mely a Gondviselés tervei 
szerént nekik elégséges lehetett. Ok kevesebbet kaptak, és 
azért kevesebbet követeltek tőlük. Ameddig hívek marad-
tak eme részben természeti, részben századról századra 
reájok hagyományozott kinyilatkoztatott moral elveihez, vi-
szonlagos jólétnek örvendettek. De az evangelium tejével 
táplált nemzetek magasabb, hogy ugy mondjuk isteni életre 
hivatván, ha nem akarnak az isteni dolgok magaslatáig fel-
emelkedni, meg fogják sérteni még az emberi ész és igazság 
törvényeit is, és a pogány nemzeteknél is mélyebbre fognak 
sülyedni. 

LONDON, jul. 28-án. Egy röpirat jelent meg nem rég, 
mely nagy figyelmet keltett. Néhány óra alatt elfogyott az 
első kiadás, és már a másodikból sem maradt sok példány. 
Szerzője Bovyer György dundacki képviselő, czime : „A hier-
archia Angolhonbani visszaállításának titkos története". Isme-
retes, e visszaállítás 1850-ben mily zajt ütött. A parlament, 
az úgynevezett czimtörvény alkotásával válaszolt, mely 
1000 forint birság büntetése alatt tiltja a kath. püspököknek 
valamely angol városróli czim használatát. Midőn 8-ik Hen-
rik hallá, hogy a romai szék a bátor Fischert bibornoknak 
nevezte ki, azt mondá : a pápa megküldheti neki a kalapot, 
de gondoskodni fogok róla, hogy ne legyen feje annak vise-
lésére, és beváltá kegyetlen igéretét. A parlament korunk-
ban nem váltotta be az övét, és tudjuk, hogy a követek háza 
elvben ama bili eltörlése mellett szavazott, midőn a kormány 
bizottmányt nevezett ki a kérdés tanulmányozására. Ezen 
bizottmány elnökéhez intézi Bovyer Gy. iratát. 

Az idő elérkezett — mondja — melyben jónak látta a 
pápa Dr. Wisemant a londoni kerület apostoli vicáriusát bí-
bornoki méltósággal felruházni, de nehézségek merültek fel, 
miután Pólus óta e méltóságot angol k. főpap nem viselte. 
Felizgathatta a protestánsokat, és talán sérthette az angol 
törvényeket. Ugy vélekedtek azért, hogy W. Romában lak-
jék, innét is gyakorolhatván befolyást iratai által. Dr. Wise-
man elment lord Russelhez, jelenté a történteket, és a foga-
dás barátságos volt. ^ 

Az u j bibornok elhagyta Angliát, és jött Romába, hol 
a vaticáni könyvtárnoki állomás jelöltetett k i számára. Ha-

nem most ujabb nehézség keletkezett. Több angol k. főpap 
a pápához fordult, azon kijelentéssel, hogy W. távozása 
veszteség szent vallásunk ügyére, s mintegy a pápát látszot-
tak ezért felelőssé tenni, amiért újra gondolkodni kezdettek 
arról, mi módon térhetne vissza W. 

Első tekintetre lehetetlennek látszott. Egy bibornok 
nem maradhatott egyszerű helynök, hanem csak érsek, vagy 
püspök rendezett hierarchiában. De a kath. hierarchia visz-
szaállitása sem járt nehézségek nélkül. Ez idő tájban hivatott 
meg Bovyer és néhány jogtudós, hogy válaszolnának követ-
kező kérdésekre : 1-ör törvénytelen dolog volna-e, ha egy 
bibornok Angliába tenné át helyét ? 2-or kath. püspöki székek 
alkotása ellenkezik-e az angol törvényekkel ? Tagadólag vála-
szoltak mindkét kérdésre azon hozzáadással : csak ne történjék 
semmi, ami által az emarrcipationalis acták sértethetnének, ez 
utóbbiak csak azt tiltván,hogy kath. püspök az államegyház va-
lamely főpapjának székhelye czimét használja. W. is óhajtván 
a tevékény élet terére ismét lépni,ezek után a hierarchia vissza-
állítása Angliában határozattá lőn. Az illető okmányban gon-
doskodva lőn arról, hogy a kinevezett u j püspököknek ne 
adassék oly czim, melyet az anglikánusok birnak, és igy an-
gol törvény meg nem sértetett. 

Wisemann az első pásztori köriratot mint westminsteri 
érsek, és az soothvarki megye apostoli kormányzója még 
Romában keltezte „extra portám flamineam." Ez hiba volt. 
A körlevél sokkal kevésbbé bántotta volna a protestánsokat, 
ha „Golden Square" vagy „Mosfields"-ből lett volna kel-
tezve. Meg kell vallani, hogy a körirat egyes szavai és téte-
lei alkalmat nyújthattak téves magyarázatokra, ha számba 
vesszük a protestáns angol előítéleteket. A templomokban 
kihirdetett föpásztori levél megjelent a „Times"-ben. Szük-
ségtelen felmelegítenünk az ez által keltett vihar történetét. 
Romában egy magas állású személy azt mondá : Wiseman 
nagy ember, de világos, hogy nem ismeri hazáját. 

Mindamellett a bibornok siettette visszatérését, és egy 
napon kora reggel megszált Bagshave urnái. Hivattak — igy 
ir Bovyer — engem, és s a j n á l v a n a félrevezetett közvéleményt 
megbizott, hogy ő felsége kormányánál adjam a szükséges ma-
gyarázatokat. Russel lord arról volt meggyőződve, hogy még 
Wiseman elutazása előtt Angliából a hierarchia visszaállítása 
elhatározott dolog volt, és hogy előtte W., ki mindenről érte-
sítve volt, ezt titkolta. Ezen vélemény megmagyarázza Rus-
sel hires levelét a durhami püspökhöz. Tanácsot kaptam 
Lansdowne marquis-hez a kormánytanács elnökéhez menni, 
ki mélyen megindulva a dolgok helyzete fölött, arról biztosí-
tott, hogy Russel ama levelét ministertársai tudta nélkül tette 
közzé, mit igen sajnál. 

Miután a marquis figyelmesen kihallgatott volna, egy 
pont felől kért magyarázatot, mely a bibornoknak a királyné 
iránti személyes hűségére vonatkozott. Azon hir terjedt ugyanis, 
hogy a missaleból kihagyatta a királynéérti imát. A tévely 
helyreigazittatott, miután az angol királynéért csak ugy 
imádkozunk templomainkban, mint a katholikusok Austriá-
ban vagy másutt imádkoznak a fejedelem üdveért. 

Két, három találkozás után felvilágosításaim egészen 
megnyugtatták a marquist, ki ugy nyilatkozott, hogy ha diplo-
matiai rendes viszonyaink leendettek Romával, a félreértések 
fel sem is merültek volna. 
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A nemes lord ismételten fejezte ki sajnálatát a közvé-
lemény hamis iránya miatt. Elismerte, hogy Romában mindent 
megtettek az angol törvény tiszteletben tartására. Hogy a 
czimek bill-je még is meghozatott,azért történt, hogy a tömeg 
szenvedélyének elégtétel nyújtassák, hanem csakhamar belát-
ták e törvény politikátlanságát, és igaztalan voltát, amiért is 
holt betű maradt az. 

Wiseman bibornok pedig, ki t annyit gyaláztak, fenye-
gettek, fényes elégtételt nyert halála után, azon pompával 
kisértetvén nyugalma helyére az emberek százezrei által, 
mely megillette méltóságát, és jellemét. Azon nap nemcsak 
az elhunyt bibornoknak, hanem a félreismert igazságnak is 
látta diadalát. 

VEGYESEK. 
— F o g a r a s s y Mihály püspök ő excája az ehedi 

templom harangjára 55, a nagyszebeni ferencziek zárdájának 
s templománali kijavítására 100 forintot méltóztatott adomá-
nyozni. 

— Az „Egri Naptár 1869"-re megjelent változatos, je-
les tartalommai. Ara 20 kr. 

— F ü s s y Tamás ujabb irodalmi vállalata „Alkalmi 
szentbeszédek" kiadására megindult. 27, a legkülönbözőbb 
alkalomra szóló beszédek foglaltatnak az előttünk fekvő fü-
zetben. Ünnepelt szónokaink névsora kezeskedik a beszédek 
jelességéről ; mind ez, mind pedig az ily alkalmakra készített 
beszédek hiánya ajánlatossá teszi a vállalat pártolását. 

— Jacobi, hittanár Halléban egy röpiratot adott ki, 
mely a berlini nunciaturával foglalkozik Ezen intézmény ál-
tal ő veszélyeztetve látja a protestantismust. Szerénte Po-
roszország nem paritásos, hanem egyenesen protestáns föla-
datu birodalom, melynek gondviselésszerű hivatása a prot. 
egyház emelése. — Lám a fölvilágosodott, türelmes protestáns 
hittanár mennyire küzd az állam confessionalis jellege mellett; 
próbálják ezt máshol a katholikusok is, egy-két minőny-nyel 
gazdagodni fog a szótár. 

— Az orosz kormány bizottmányokat állított föl, me-
lyeknek föladata a kath. templomokat schismaticusokká 
változtatni. Egyébiránt most már a zsidók ellen is fordul a 
proselytismus. Az orosz lapok a zsidókat az ország ellenének 
hirdetik, mivel nem hagyják magokat egy könnyen russifi-
calni ; lengyelül beszélnek és a pénz kezökben van ; ennél 
fogva valahová Moszkva és Hasan tájaira kellene őket lete-
lepíteni, hogy ott elszegénykedve jobban megpuhuljanak. 

— Az,Univers' ben Veuillot Lajos a kihirdetett conciliu-
mot u j korszak kezdetének és a középkor bevégzésének 
tekinti. Hogy a világi fejedelmek nem hivattak meg a zsi-
natra, annak tulajdonítja, mivel nincs már kath. korona, és 
mivel azon rend, mely szerént az emberi társadalom ezer 
éven át él, megszűnt. A jövőben a democratianak keresz-
tény és katholikus organistioját látja. „Az elpártolt birodal-
mak romjain, úgymond, fog emelkedni a népek sokasága, 
mindnyája egyenlő, szabad, általános szövetség leend a hit 
egységében a romai pápa főnöksége alatt, ki védettje és vé-
dője lesz az egész világnak ; szent nép, mint egykor szent 
birodalom volt." Jámbor idyllicus nézet, mely becsületére 
válik a nemes szívű bölcsnek. 

— A bécsi egyetemnél az orvosi karban Brücke Erneszt 
protestáns választatott és meg is erősíttetett dékánnak ; mind-
kettő ellen tiltakozott az ottani hittankar. 

— A bonni egyetem 50-ik évét ünnepelte aug. 2 kán. 
Isteni szolgálat és a beszéd után az érsek is tartott megra-
gadó beszédet, melyben annak fölemlitése mellett, hogy 38 
év előtt ő is ezen egyetemben volt 3 évig tanuló, találólag 
jellemezte a tudományoknak mind az egyházi mind az állami 
érdekekre való jótékony befolyását. 

— A niederingi plébános bevádoltatott, mintha egyik 
vasárnapi beszédjében a katona-kötelezett ifjúságot izgatta 
volna a honvédelmi törvény ellen ; bebizonyította azonban, 
hogy ő akkor nem is szónokolt, hanem egész délelőtt a gyón-
tatószékben ült ; mindamellett háromszor volt kénytelen a 
vádló ellen föllépni, és föllépése ekkor is sikertelen lett volna, 
ha fenyegetőleg nem lép föl az igazságszolgáltatás megtaga-
dása miatt. — Valóban nem sokára a pap törvényen kivül 
fog állni ! 

— Castagnola olasz képviselő annak idejében jelen volt 
a centenárium ünnepén Romában. Visszatérve a gyűlésen el-
beszélte, a mit ott látott, és a benyomást, melyet az ott látottak 
reá tőnek. Nem tagadta, mily ragaszkodást, lelkesültséget ta-
pasztalt a szentatya iránt a roppant számú jelenvoltaknál, föl-
emlité, hogy a pápa kilátásba helyezte a conciliumtartást is, 
melynek horderejét élénken rajzolta ugy, hogy követtársai 
szinte megszeppentek annak lehető befolyásától az olasz 
ügyekre. A többi közt fölemlité, hogy Roma azelőtt mindig 
ellensége volt a conciliumtartásnak, most pedig az sürgeti leg-
inkább, ebből is látható, mondá, hogy Roma valami nagyban 
töri fejét. Találkozván, úgymond, néhány franczia pappal, 
figyelmeztettem őket, hogy azon concilium meg fogja szün-
tetni a gallican egyház szabadságait; legyen, felelék a fran-
czia papok. De hát önök nem tartanak Bossuettal. nem vall-
ják annak tanait? kérdém; mi azt tartjuk és valljuk, felelék, 
mit a florenczi zsinat határozott. Ilyen, mondá, a Roma és a 
pápa iránti hangulat; a ragaszkodás nagyobb, mint valaha 
volt. 

— Pichler magántanár a müncheni egyetemnél, kiről 
többször tettünk emlitést, az indexbe igtatott munkájára néz-
ve alávetette magát a szentszék Ítéletének és visszavonta 
tévállitásait. A theologiai karnál mégis nehezen fog tanszéket 
nyerni ; barátjai most a bölcsészeti karban akarnak neki tan-
széket szerezni. 

— Az argaui nevelési bizottmány a kerületi iskola-
igazgatókhoz körlevelet intézett, melyben e három pont fog-
laltatik; a) elv gyanánt kell tartani, hogy a tanitó adja elő a 
bibliai vallásoktatást; b) a képző iskolákban s z a b a d a 
papnak is bibliai oktatást tartani, ha különben az órák be-
osztásához alkalmazkodik ; c) a hol a gyónás- és áldozásra 
való előkészítés a böjti időre határoztatik, azt az iskola idején 
kivül kell a lelkésznek végeznie. 

— Az „Unita Catt." több czikket közöl azon incidens-
ből, hogy a fejedelmek nem hivattak meg a conciliumra. A 
többi közt fölemlíti azt is, miszerént a meghívás esetében 
azoknak, kik képviselnék a fejedelmeket a) tudniok kellene 
a katechismust, b) a latin nyelvet, mely a concilium nyelve 
is. Az elsőre vonatkozólag egy adomát közöl Napoleon her-
czegről, ki midőn nejét, Clotilde herczegnöt, Párisba hozta, 
ez lefekvés előtt szentelt vizet kért, hogy a kath. szokás sze-
rént avval keresztet vetve magára menne nyugodni. A her-
czeg azt vélvén, hogy valami baja van, gyorsan a gyógy-
szertárba küldött, hogy az ohajtott vizet, melyet gyógyszer-
nek tartott, meghoznák. Kik ennyit tudnak a katechismusból, 
mit akarnak a conciliumon ? 

Felelős szerkesztő a kiadó-tulajdonos POLLAK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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A moral és tekintély. 

Valamint az elméleti ész annyira lealáztatott 
az emberiség történelmében, hogy az ember Fraissi-
nous szerént, azt hitte, mikép saját kezeivel teremt-
het Istent magának : ugy a gyakorlati ész annyira 
fölfuvalkodott, hogy azt hitte, miszerént Isten nélkül 
erényt képes az erkölcsi világban alapitani. 

Es ez — igénytelen nézetem szerént — a ki-
rályhegyi német bölcs (Kaot)_ gyakorlati ész auto-
nómiai rendszerének leg kézzelfoghatóbb bukása, a 
mennyiben az észt független erkölcsi törvényhozzó 
gyanánt tünteti fel: de az Istent mégis a gyakorlati 
ész mellőzhetlen követelményének erősiti: „postu-
latum rationis practicae" ! „Az ész maga törvényt 
szab Isten nélkül : de nem képes, annak érvényt sze-
rezni Isten nélkül" ! 

Ha a positiv vallástudományban ily állitásokat 
fedeznének fel a világbölcsei, az őrjöngési képtelen 
ségek melyik országába — kárhoztatnának bennün-
ket? Es ők, épen a bölcsészek — szabadságot vesz-
nek maguknak az emberi ész legkezdetlegesebb, 
legelsőbb elveit, — az ellenmondás „principium con-
tradictionis — „idem non potest simul esse et non 
esse" — az elég ok és okozat elvét" „principium 
rationis suíficientis" bitorolni, vagy megtapodni. 
„Független morálról" absolut, korlátlan erkölcsi 
törvényről és jóról, beszélnek : de ezt nem az Isten-
ben, és akaratjában : hanem az emberben keresik : 
mintha a ki oka annak, hogy az ember létezik, nem 
volna egyszersmind oka annak, hogy az ember pra-
ctical észszel feldiszitve létezik : vagy a ki őtet terem-
tette, nem mindjárt erkölcsi lénynek is teremtette 
volna ! és viszont mintha az erkölcsi Teremtő nem 
volna az anyagnak is Teremtője! „Qui plantavit 
aurem non audiet? aut qui finxit oculum non consi-

dérât ? „Numquid dicit figmentum ei, qui se finxit : 
quid me fecisti sic ?" 

Vallástól „független moral!" És még is az 
egész történelem bizonyitja, miszerént a milyen volt 
valamely nemzetnek fogalma a vallás fő tárgyáról, 
az istenségről, olyan volt erkölcsisége a társadalom-
ban. A bálványozás a rabszolgaságot ; — az ész-
istenités a forradalmat honositá meg. És e vereségtől 
még a philosophok sem szabadulhattak. Hibás volt 
Istenrőli fogalmuk: tagadták az Isten egységét, szel-
lemiségét, Gondviselését ? állították egyszersmind a 
bálványozást, a kérlelhetlen végzetet, a szolgaságot, 
több nejüséget, öngyilkosságot stb. 

Csak a keresztény vallás tisztitá meg a hittant 
az Istenrőli tévéktől, és szülte a tiszta, önzéstelen 
feláldozó erkölcstant, mely az egyesekre ugy, mint 
egész nemzetekre nézve lett a kül- és belbékének 
harmóniája : „Summum culmen attigit philosophia 
C h r i s t i a n a , cum Dei cognitionem ceu supremam, uni-
cam, et securissimam vitae instituendae normam ho-
minibus exponat et scientifice firmet." (Stanke. Com-
pendium Históriáé Philosophiae. p. 216.) 

Mind ez eléggé mutatja, hogy a morált az iga-
zán boldogitó erkölcstant magának az emberi észnek 
is felülről, az égből, az Istentől kell le származtatni : 
nem pedig a kavargó szenvedélyek zavaros mélyé-
ből fel búvárolni; és ha van „purismus" —tiszta-
ság egy erkölcstan-szervezetben, az nem lehet az Is-
tentől elszakadt, s az indulatok szövetségében böl-
cselkedő autonom észnek szüleménye. 

És még is, bár sajnosan, — de meg kell valla-
nunk, hogy ezen autonom ész foglalta el századunk 
első felében nagy részben a bölcsészeti moral-tanszé-
kek polczait: sőt a theologiai erkölcsi rendszerek is 
alig voltak egyebek, mint a kinyilatkoztatás köpe-
nyébe öltöztetett autonom ész műalkotása. —Fölöt te 
paradox dolognak tekintetett: a morálra nézve, nem 
bel-, hanem valami kül-, az emberen kivül, vagy 
fölötte álló princípiumot, vagy kutforrást keresni. 

Kezdettek ugyan már e század közepe előtt 
Kant, iskolájából a tiszta és szelid evangeliomi mo-
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ral szentélyébe visszatérni: de némelyek ugy lát-
szik, nem birtak tiszta, következetes felfogásával egy 
positiv-, vallási-intézményből eredő erkölcs-tannak 
főelvéről és forrásairól. 

Hogyan is lehet következetesen egy helyen 
vitatni az észt mint első kútfőjét a kath. morálnak, 
és pedig egy rendben a kinyilatkoztatással: „ratio-
nem et revelationem ceu fontes-theologiae morális 
assignamus : a (Stapf Theol. mor. J . T. p. 55. ed. 4.) 
azután nem sokkal később nyiltan kimondani : „Ra-
tio practica neutiquam fons, sed nonnisi preco est, 
atque orgánum, quod de voluntate divina nos cer. 
tos reddit." (U. 0 . p. 83.) Vagy mikép függ öszsze az 
ész mint kútfővel, a „magisterium Petro apostoli-
cum" mint alaki főelv: „princípium formale?" (U. 
0 . p. 104.) 

Nincs szó arról, hogy az ész semmi sulylyal 
sem birliat egy positiv erkölcstanban; arról sincs 
szó, hogy az erkölcsi törvény nincs az emberi szivbe 
irva; még kevésbbé van arról szó, hogy az ember-
természeti erejénél fogva minden erkölcsi tökélyre 
teljesen képtelen volna; de csak arról van: hogy 
ezen természeti erkölcsi tökély nagyon alant fokú, 
az ember Isten segélyével többre képes, tehát többre 
köteles ; szó van arról : hogy a természeti észtörvény 
a népek szivébe már sokszor elmosódott, azért teljes-
séggel szükség volt azt Istennek positiv intézménye 
által tanítani: „Ne sibi homines aliquid defuisse 
quererentur, scriptum est in tabulis, quod in corde 
non legebatur: non enim scriptum non habebant, 
sed legere nolebant." Végre, szó van arról, hogy 
egy positiv isteni moráltan nem azt fejtegeti : mit 
mond az ész? hanem mit mond az isteni tanitézet? 
Ezt a természeti ész mindenesetre kutathatja, sőt 
kell is, hogy kutassa ; adjuk meg tehát neki a posi-
tiv moraltanban az őtet illető helyet : a tanuló, — de 
nem a tanító tisztet; mert egy positiv moraltanban 
még az észnek erkölcsi szabályai is csak ugy szere-
pelhetnek, mint positiv isteni tanitások. 

Nagy különbség tehát: az erkölcsi észtant po-
sitiv köntösbe öltöztetni, és a positiv isteni tant 
észszerű köntössel körülövezni ; amott az ész egyez-
tettetik a kinyilatkoztatással: emitt a kinyilatkozta-
tás az észszel ; amott fő az ész, mellékes a kinyilat-
koztatás : emitt fő a kinyilatkoztatás és mellékes 
az ész. 

Kitetszik ezekből, hogy az Istentől elszakadt, 
ugy nevezett „Független Moral" természetesen a 
„tekintélye-tői is független akar lenni; és ép ebben 

hordja a maga mérgezettségének bélyegét. De erre, 
valamint a közerkölcsi életnek legújabb valláselle-
nes alakulására nem csekély befolyással van a 
moral theologiának azon iránya, miszerént az egy-
házi tekintély elvét és szellemét nem viszi keresztül 
mindenütt tisztán, hi ven, és következetesen. És e 
részben igazat adok Hirschernek, midőn a moral 
theologia ujabb szinvonalának hiányairól mondja : 
„Bei all den Vorzügen dürfte doch auch nicht ge-
leugnet werden, dass die Tagesphilosophie noch all-
zugrossen Einfluss übe, und der heil. Schrift als 
Quelle beigesellt, ja über sie gestellt werde ; dass die 
Lehre und das Leben der Kirche viel zu wenig be-
fragt, und für die Moralwissenschaft benützt zu sein 
pflege ; . . . dass wohl auch in einzelnen Behauptun-
gen noch zu viele Accomodation an die Praxis der 
Welt, und an die gangbaren Ansichten der Schule 
und des Lebens herrsche ; und warum sollte es nicht 
auch noch Nachklänge alter Einseitigkeiten geben, 
die wenigstens im Volke noch häufig so tiefe Wur-
zel haben ?" (Die christliche Moral I. B. 4. Aufl. 78. 
79. p.) 

(Folyt.) 

A kereszténység és a rabszolgaság. 

(Folyt.) 

II. 

A kereszténység homlokegyenest ellenkezik a rabszol-
gaság eszméjével. (V. ö. Harduin Coll. Concil. Tom. IV. pag. 
1115) Krisztusban, ugymod szent Pál, nincs semmi különbség 
pogány és zsidó, körülmetélés és körülmetéletlenség, idegen 
és 8citha, szolga és szabad között. (Kolosz 3, 11. Galat. 3, 
28.) S az apostolok különbség nélkül vitték is meg az üdv 
igéit a rabszolgáknak csak ugy, mint a szabadoknak. Innét 
van, hogy a kath. egyház kezdet óta a rabszolgaság békóinak 
föloldásán fáradozott. (V. ö. Efez. 6, 9. S. Joann. Chrysost. 
hom. 40 in Epist. 1. ad Corinth.) Ide tartozik különösen azon 
igyekezet is, melynélfogva a különféle osztályok közötti előí-
téleteket megszüntetni törekedett ; kiválólag a házassági en-
gedélyre nézve. 

A pogány törvényhozás e tekintetben egészen eltért 
az egyházi jogtól s törvénytől ; sőt a kereszténység fölvétele 
után is akadunk az állapoti előítéletek s megszorítások nyo-
maira. Igy p. o. vegyük az úgynevezett Salica törvényt. „Ha 
egy szabad asszonyi személy saját rabszolgájához ment nőül, 
mondatik a salica toldalékjában (500. év körül) ; ugy ennek 
tulajdona az állami kincstár javára huzatik be, ő maga pedig 
megfosztandó a törvény oltalmától. Ha e miatt valamelyik 
rokona, vagy akárki is megöli őtet, sem az ő fajzata. sem a 
fiscus nem követelhet vérdijt a gyilkostól ; a rabszolga, a ki-
vel összeköttetett, kénytelen a legkeményebb kinzást kiállani 
s kerékre kifeszittetni. Ha a törvény oltalmától ekkép meg-
fosztottnak valamelyik rokona nyújt kenyeret, vagy vendé-
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giil fölveszi őtet, fizet 15 sillingnyi büntetési dijt." És sok 
egyéb kegyetlen határozmány. 

Igen sok fáradságába került a kath papságnak, mig a 
rabszolgaházasság jogszerű jellemét és föloldhatatlanságát 
megismerteié és a nyilvános jogba igtatá. A rabszolgák uri 
joga szerfölött ellenkezett az egyház tanításával, tekintettel 
a házasság és az ö érvényességének föltételeire. Az ur mit 
sem akart tudni róla s azt követeié, hogy a rabszolga csak is 
az ö beleegyezéséval házasodhassék s csak is azt vehesse nőül 
a kit az ő ura megenged neki ; továbbá, hogy az ur minden 
pillanatban följogosítva legyen a rabszolgaházasságot fölol-
dani, a mint az ő előnye hozza magával, az egyik házast 
megtartva, s a másikat eladva stb. Midőn Martell Károly 
Francziaország jogszerű királyának vala fölkenetendő, akkor 
a papságnak sikerült az elnyomottak javára némely enged-
ményeket kinyerni. A király 753-ban egy zsinatot hitt össze, 
melynek végzését a capituláriák gyűjteményébe felvevé, s 
ezek kötelező erővel is birtak az egész birodalomra nézve. 
Ezek csak nem kivétel nélkül házassági jogra vonatkoztak. 

Ide tartozik a következő Yl-ik fejezet : „Ha egy sza-
bados, úgymond, egy rabszolganőt vett nőül azon vélemény-
ben, hogy ez szabad, és neje későbben az urától a rabszolga-
ságba visszaköveteltetik, tartozik őt lehetőleg kiváltani. Ha 
meg nem teheti; akkor van joga egy más nőt venni magának. 
Ugyanazon szabadalom áll a nőre nézve is. Ellenben az elvá-
lás nem engedtetik, ha akár a férj vagy a nő azon ürügy alatt, 
hogy a családot az éhségtől megmentsék, önkényt adta volna 
magát rabszolgaságba, a másik félnek beleegyezése folytán. 

XIII- ik fejezet : Ha valaki önkényt egy rabszolganőt 
vön feleségül, jól tudván, hogy az rabszolganő, köteles mindig 
vele élni, s nem szabad tőle elválnia. A szabados, a ki egy 
rabszolganőt mint sajátját vette nőül, köteles neki teljes sza-
badságát megadni s minden jogokat engedményezni, mintha 
szabadon született volna." Mi szolgált e czikkre alkalmul, 
könnyű eltalálni. Gyakran megtörtént tudnillik, hogy fiatal 
nemesek vagy szabadosok, szenvedélyre gerjedtek valamely 
rabszolganő iránt, s azt nőül is vették. De titokban föntarták 
maguknak a jogot, későbben ha a szenvedély lelohad, ilynemű 
hitveseket ismét eltaszitani és mást venni nőül. 

A XIII-ik czikkelyre következik egy másik, mely mély 
pillantást enged a rabszolgaság nyomoruságába vetnünk. 
„Ha megházasodott rabszolga és rabszolganő eladás által el-
választattak, meg kell inteni őket, hogy maradjanak ugy a 
mint vannak, tehát önmegtartóztatólag és híven azon esetre, 
ha visszavétel vagy fölszabadulás által nem volnának képe-
sek többé egyesülni. A püspökök minden módot elkövettek 
a bajnak lehető orvoslására. Teljes orvoslását azonban csak 
akkor lehetett várni, ha az egyháznak egy birodalmi törvényt 
sikerült kierőszakolnia t . i. oly törvényt, mely tiltá a rab-
szolga-házasságok elválasztását. 

Egyébiránt a frank clerus még ezen vívmánynál sem 
maradt veszteg; mert még sok tenni valója vala. 754-ben 
István romai pápa megjelent Francziaországban s ezen al-
kalmat fölhasználák a rabszolgák viszonyának közelebbről 
meghatározására és u j , oltalmazó törvények alkotására. 
Következő évben Pipin egy második zsinatot hitt össze 
Verdum városába, melynek végzései törvényes érvényre 
emelkedtek. Ezen tartományi zsinatnak XV-dik végzése 

imígy szól : „A világiak házasságkötései, a nemeseké csak 
ugy mint a nemtelenekké nyilvánosak legyenek." Alig ész-
revehető alakban még is igen nevezetes rendelet vala ez a 
rabszolgák javára. Az egyház a rabszolgának ugy mint a 
Krisztus által megváltott lénynek itt ünnepélyesen jogokat 
tulajdonit; s ennélfogva ezentúl egy rabszolgának házassága 
csakúgy, mint a nemes embernek házassága a nép előtt az 
áldozár által kihirdetendő és ünneplen dő vala. 

Erre következett Nagy Károly országlása alatt egy 
másik törvény, mely imígy szól : „Arabszolgák házasságai 
el nem választhatók, ha mindjárt különféle uraik volnának 
is. Elválhatlanul kell nekik együtt lenniök, s uruknak szol-
gálniok, mégis olyformán, hogy a házasságnak törvényesnek 
vagy is az ur beleegyezésével kötöttnek kell lennie. Érvé-
nyes pedig az evangeliom mondása : „A mit az Isten össze-
kötött, azt az embernek elválasztani nem szabad." Az utolsó 
előtti tétel lényegesen megcsonkítja a teljes házassági jogot, 
melyet Nagy Károly hihetőleg a rabszolgák birtokosaitól való 
félelem miatt meghagyott volt. Egyházi jog szerint érvényes 
a házasság, mihelyt az illető rabszolga és rabszolganő Isten 
és tanuk előtt hűséget fogadtak egymásnak, akár adta hozzá 
beleegyezését a rabszolgák ura, akár nem. (C. 1—8. Causa 
X X I X . quaest. 2. és cap. 1. X. de conjugio.) Igaz, hogy ha az 
egyházi jogot ezen végső következtetési érvényben hagyják, 
a rabszolgaság meg nem állhatott volna többé, azért engedte 
meg Károly ama korlátozást a rabszolgatulajdonosoknak. 
Azonban ilynemű korlátozással meg nem elégedett az egy-
ház. A kérdés ő közte és a rabszolgaurak közt abban állott, 
valljon az egyházi jognak, vagy az uri jognak adassék-e 
előny ? 

Károly császár megöregedvén, és érezvén közeledni az 
órát, midőn Isten ítélőszéke előtt meg fogna jelenni, 813-ban 
öt tartományi zsinatot hitt össze, különféle városokban úgy-
mint Mainzban Germania-, Reimsban Auster-, Toursban 
Neuster, Chalonsban Burgund, Arlesben Gotia számára, hogy 
itt a püspökök és papok némely ügyeket, melyek görbén 
állanak, jóvátegyenek és az öreg császárnak, a Krisztus itélő 
széke előtti felelősségét megkönnyebbitsék. E zsinatok hatá-
rozmányából egy végzés vétetett föl azután a birodalmi tör-
vénykönyvbe is, a hol kimondatott: „hogy az urak alatt-
valóikkal, az uraságok pedig rabszolgáikkal keresztényileg, 
vagyis kegyesen kötelesek bánni. Lett nagy zaj s dühös ki-
fakadás a birtokosok részéről, mert a ker. házassági jog a 
rabszolgát már is félig meddig fölszabaditá, s azért becsárát 
is leszállitá felényire, söt alább is. Az ur nem merte többé 
megházasitott rabszolgáit egyenként eladni, sőt gyermekeik 
nélkül sem mert volna túladni rajtuk. S igy a vevő mintegy 
kényszerítve vala az egész házasságot egymás mellett hagyni 
s számára különös gazdaságot, saját házikót, saját jószá-
gocskát kijelölni. Ily körülmények közt soknak elment a 
kedve a vétel- s eladástól s igy a törvény azon szavai : „A 
rabszolgák házasságai el nem választhatók, a rabszolga-
kereskedésnek halálos döfést adtak. E szerint az egyház 
szelleme s tanításának csendes behatása mindinkább elő-
készité a kedélyeket, a rabszolgaság enyhítésére, söt végképi 
eltörlésére. 

Ugy látszik a Vl-ik század középéig szokásban vala, 
hogy a papság a rabszolgáknak, kik uraik akaratja ellenére 

14 * 
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keltek egymással házasságra s azért az utóbbiaktól üldöztet-
tek is, az egyház menedékjogát megnyitá, és a szerencsétle-
neket nem adá elébb vissza, mig az urak ünnepélyesen meg 
nem Ígérték, hogy ne m fognak bosszút állani ra j tuk s általá-
ban a már megtörtént házas ságot nem választják el erősza-
kosan egymástól. De akkor is, mily leleményes va la olykor 
az emberi gonoszság ! 

Toursi Gergely püspök egy iszonyú eseményről értesit. 
Rauching egy előkelő férfiú telve kevélységgel, igen kegyet-
lenül bánt alattvalóival, miután az embert föl nem ismerte 
bennök. Vendégségek alkalmával abban " telt öröme, hogy 
egy egy rabszolgának a fáklyákat oly soká ig tartogatátesté-
hez, mig el nem égtek. E mellett a szerencsétlennek nem volt 
szabad sem kiáltania, sem mozdulnia, mert különben azonnal 
megöletett. Ezen zsarnoknak két rabszolgája is vala, egy fiu 
és egy leány, kik az ő beleegyezése nélkül házasodtak s azu-
tán a legközelebbi egyházba menekültek. Rauching vissza-
követelé őket és vissza is kapta, miután elébb ünnepélyesen 
megesküdött, hogy soha el nem választja őket. Azonban alig 
hogy hatalmába kerültek, egy fát hasit tatott ketté, belsejét 
kivágatta, a rabszolgákat beléje fek te t te s igy a bezárt fát 
földbe ásatta azt mondván : hogy ő igy tar t ja meg esküjét, 
mind a kettőt örökre egyesitvén. Az oda sietett papnak köz-
benjárására a szerencsétlenek ugyan újra kiásattak, de a 
leány már megfúlt. — Ily szivtelen emberek is találkoztak ! ! 

Az egyház a mennyire csak lehetett kedvezett a rab-
szolgák rangjuk feletti házasodásának ; mert többnyire az 
asszony jó barát jai és rokonai, vagy az egyháziak maguk 
közbenvetették magukat , hogy a rabszolgaság baja a szaba-
dostól távol tartassék és a férfi szabad állapotra emeltessék. 
S csakugyan van számos példa, melyekbői kitűnik, hogy a 
rabszolga házasság termékeny anyja vala a szabadságnak, 
mert a leányok többnyire állapotjuk alul mentek férjhez, s a 
hü szivek elborzadtak azon gondolatra, hogy a szabad fél az 
ő maradékával együtt egy embervásárlónak essék horgaiba. 
A papság tehát felhasználá egy rabszolgának egy jobb osz-
tályú leánynyal való házasságát a végre, hogy az állapot tel-
jes változását előkészíthesse, s í g y lassankint egy szabad nem-
zetséget nevelhessen föl. Munkay János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő cs. k. ap. Fölsége a káptalanonkivüli mái-marosi fó'esporesi 

állomást P o h l Károly marmaros-szigetlii plebanusnak s kerületi ales-
peresnek méltóztatott jul. 30-án legkegyelmesebben adományozni. 

PARIS, jul. 26-án. Az „Opinion nationale" haragszik, 
hogy a katholikusok Viennet urat, ki halála előtt kibékült 
Istennel és az egyházzal, magokénak t a r t j ák ; azt állitván, 
hogy V. nem tudta már, mi történik vele. 

Az „Opinione nationale"-nak előbb közölni kellene a 
notre dame le Versaillesi káplán levelét, majd akkor olvasói 
magok tudnák megítélni, ha valljon Viennet úr kérte-e a szent-
ségeket, melyeket az egyház fel nem tói senkire. Igaz, hogy a 

solidariusok haldokló társaik aj taját őrizni szokták, nehogy 
oda kath. pap bejusson, de V. ur szerencsés volt néhány nap-
pal előbb hivatni plébánosát, elismerni tévelyeit, és kereszté-

nyileg meghalni. Természetes, hogy ezt a rationalisták rös-
tellik. De ha Benoist ur levele sem volna elégséges, ime egy 
ujabb, az illető plébánosé, ki imigy ir az „Univer3"-hez : 

„Igazgató uram ! Lapjának-e hó 20-iki számában olva-
som, hogy Viennet ur keresztényies életvége a „Siecle" egy 
munkatársának szellemét megzavarta. Benoist bizonysága 
nem elég neki, bizonyosan vár ja az enyimet, de nem mint 
gyóntatóét, mert e czimen csak Istennek tartozom számadás-
sal. Mint lelkész bizonyíthatom először, miszerént Viennet 
ur kijelenté a gyónás előtt előttem és néhány más személy 
előtt, hogy a rom. kath. apostoli egyház hitében akar meg-
halni ; 2-or hogy az utolsó kenet szentségének felvétele alatt 
valóban keresztény érzelmeket tanusitott, felkiáltván több 
izben: Istenem bocsáss meg ; 3-or a jó halál-búcsúját vévén 
ismételt kérdésemre, ha fentart ja-e hitvallomását, és kárhoz-
tat ja-e mindazt, mit a romai kath. anyaszentegyház kárhoz-
tat,[ugyanazon személyek előtt igennel válaszolt. Constatálom 
e 3 pontot, nehogy valaki V. ur keresztény végét kétségbe 
vonhassa, Lancieu, plébános jul. 22." Hiszszük e levél véget 
vet az illetlen vitának. Midőn oly ember, mint V. ki egész za-
jos élten át küzdött egyháza ellen, végre megtér, az egyház-
nak szólni kell, mert ismeri a példa hatalmát, mely több 
vaknak megnyithatja szemeit. Jó tudni, hogy V. nem tar-
totta magát a majomfajhoz valónak, és hitt örök életbe. 

A fenidézett levelek nem tagadhatók, a V. ur betegágya 
körül levők is tanúságot tehetendnek az igazság mellett, és 
igy a szabadkőmivesek vagy hallgatni leendnek kénytelenek 
vagy bevallani, hogy kudarczot vallottak. 

J E R U Z S Á L E M , jul. 22-én. Nagynevű és kitűnő j ám-
borságu nő hunyt el Jeruzsálemben, tudnillik Pauline de Ni-
colai asszonyság, utolsó sarjadéka a 92-i cmigratio egyik 
legnemesebb családjának. 

Magas születésének megfelelő nevelés után a sz. szivről 
nevezett társulatba lépett, melynek fölvevé öltönyét, elfo-
gadta intézményét. Nem sokára reá azonban ott hagyva a 
zárdát visszalépett a világba. 

A világ nem tette őt boldoggá. Csakhamar érezte az 
ü r t ; de kolostorba sem akar t többé vonulni; elhatározta 
tehát magát, hogy a szentföldre zarándokol és Jézus sírjánál 
keresendi a békét, melyet a zárda falai nem adtak meg neki, 
és a világ is megtagadott tőle. Jeruzsálem mosolygott békét, 
óhajtó szive felé, és odaérkezve elmondhatá : Ez a hely, hol 
lakni fogok, mert kiválasztottam azt magamnak. Szeretet-
teljesen fogadtatott itt sz Ferencz leányaitól és azoknak 
harmadik rendébe lépett, anélkül azonban, hogy annak ruhá-
zat já t is felöltené. Ily helyzetben elvonult és jámbor életet 
kezdett , látogatta a szent helyeket, jót tett mindenkivel tá-
vol a világ veszélyeitől és minden kolostori szabály nélkül, 
melyhez nem érzett elhatározott hajlamot. 

Egy alkalom adta magát elő a szentfölddel jót tenni, 
és Nicolai asszony azonnal megragadta. Jeruzsálemtől fél-
órányira volt egy töröknek tanyája, melyet a hagyomány 
Emmausnak mond lenni, és ott romok adattak el ; hirét kap-
ván ennek a nevezett nő, megvette a romok helyiségét azon 
szándékkal, hogy ott szentélyt emelend és egy emlékkel sza-
poritandja a szentföld dicső emlékeit, és csakugyan ma ott 
szép és nagy ház látható kápolnával, mely, ha a hagyomány 
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kifogásnélküli, annak helyét foglalja el, mely ott épült, hol 
Krisztus föltámadása után a két tanitványtól fölismertetett 
a kenyértörésben. Mindamellett, hogy több tudós máshol 
voltnak állítja az emmausi neveztes helyiséget, a szentszék 
megengedvén Nicolai asszonynak a szentély emelését, kije-
lentette, hogy a hely authenticitásának kérdése ne tegyen 
akadályt a jó szándék kivitelének. Csak egyet lehet sajnálni, 
hogy Nicolai meghalt, minekelőtte nagy müvét teljesen bevé-
gezte volna. Halála valódi veszteség a szentföldre nézve ; és 
nem is egyetlen szomorú eset. Egy másik franczia nő halálát 
is gyászoljuk, kinek neve sokkal több Kötelékkel van fűzve 
Nicolai emlékéhez, hogy — sem emlités és köteles hálánk kife-
jezése nélkül hagyhatnók. Mint Nicolai asszony ugy az is a 
magasb körökhez tartozott ; neve : Barrot de Carcouët Agotha. 
A vér nemességével párosult benne az érzelmek gyengédsége 
és az élettisztaság. Mint Pauline ugy Agotha is jámbor éle-
tet élt, és mint az, ugy ez is munka- és érdemteljes pályát fu-
tott le a szentföldön. 

Mégis nevezetes különbség van a kettő közt. Nem 
kőből emelt szentélyt szerzett Agotha az egyháznak, hanem 
a Szentlélek élő templomait, a nők keresztény lelkét, kik 
különben lelki veszélynek volnának kitéve ; ezek megmen-
tésére áldozta ő föl életét, vagyonát, minden erejét. Carcou-
ët asszony valódi missionaria volt és egyszersmind szeretet-
nénike ; azok, kik láthatják müvét, tanúságot is tehetnek 
róla A latin patriarcha engedelmével ő házat épitett egészen 
keresztény helyen, melynek czélja, az ő vezérlete alatt mint-
egy seminariumban, fiatal lánykákat kiképezni, kik mint 
szintannyi missionariák vinnék* az üdv igéjét a városokba 
bejuthatván a leányokhoz is, kikhez a kath. papok buzgalma 
nem hathat be. 

Az eszme szép volt, a mü szentnek és termékeny gyü-
mölcsiinek látszott, és el is kezdé végrehajtani. Ramallahban 
több 15— 18 éves leánykát gyűjtött maga köré, azokat ok-
tatta a szükséges tanulmányban és a leendő szolgálatra pél-
dányul képezte őket, midőn a gondviselésnek tetszett egy 
csapással megtörni a szép reményeket, magához szólitván az 
önfeláldozó derék nőt. Az általa alapitott iskola Gesnehben 
hat hó előtt uj tanítónőt nyert. Más két tanítónő Taibelbe 
kisérte őt, hol szintén iskolát akart nyitni, azonban itt támadta 
meg őt a baj, mely el is ragadta, a veszélyes hagymáz. Ezen 
rettentő betegség már néhány hó óta pusztított azon a vidé-
ken. Carcouet asszony a betegség csiráját az általa ápolt 
betegektől kapta, kiket ő szorgalmasan és pedig orvosi értel-
miséggel, az anyai szeretet gyengédségével gondozott. 

Én, ki e sorokat irom, bizonyságot tehetek, mert Isten 
után az ő önfeláldozó gondoskodásának köszönhetem, hogy 
megmenekültem a bajtól, mely annyira pusztitott ezen a 
vidéken. 

Carcouet asszony meghalt maj. 14-én annélkül, hogy 
végrendeletet hagyott volna hátra. Egyetlen örököse, Carcouet 
Elek ur oly nagylelkű volt, hogy a latin missionak hagyta a 
ramallai intézetet minden bútorzatával együtt. Közöttünk 
van sirja, mely hosszú időkön át emlékeztetni fogja a missio-
nariusokat ezen nagy lélek erényeire és áldozataira, egyszers-
mind lángoló szeretetére, mely mindezt létesité és melynek ő 

áldozatja is lön. 1-k. 

KONSTANTINÁPOLY. A törökországi protestantis-
musnak főlapja a „Levant Herald" egyik utóbbi számában uj 
érdekes adatot szolgáltat Marshallnak a keresztény missiok-
ról szóló jeles müvéhez. 

Nyolcz vagy tiz gentlemen, kik az oriensbe küldettek 
az evangelium terjesztésére, és kik a legkülönfélébb vallású, 
nevű sectákhoz tar toznak, legújabban meetinget tartottak 
Perában, a hollandi palota kápolnájában. Ok képzik azt, mit 
itt konstantinápolyi bibliai segédegyletnek neveznek. A kath. 
ha jelen lett volna a jámbor gyülekezet meggnyitásán, kétség-
kívül azt várta volna, hogy ezen urak elő fogják terjeszteni 
mindazt, mit a lefolyt évben a keresztény hit érdekében tet-
tek, vagyis hány lelket nyertek meg Krisztusnak, hányat 
kereszteltek, hány beteget vigasztaltak, hány szegényt segé-
lyeztek és hány haldoklónak nyitották meg, az ő módjok sze-
rént, az egek kapuit. 

Az ily reményt tápláló katholikus azonban csakhamar 
észrevette volna csalódását ; mert a meeting bezártakor azt 
vélhette egyedül, hogy könyvkereskedők gyűlésén volt, kik 
azért jöttek össze, hogy inkább kereskedelmi ügyeiket ren-
dezzék, mert szellemi működésűkről alig volt szó. 

Schoefler, ki mintegy dékánjuk ezen uraknak, és ki 
1826.óta van Konstantinápolyban, az ülést egy beszéddel nyi-
totta meg,mely ben párvonalt húzott azon két korszak közt,mi-
dőn Konstantinápoly még éhében szenvedett az Isten igéjének, 
midőn még nem volt bibliai társulat, midőn a szentkönyvek 
mégcsak a régi görög nyelvre voltak forditva, vagy ha más 
nyelveken is voltak, azokat csak kevesen olvashatták, és a 
jelen idő közt. Mennyire változtak a dolgok azóta ! A biblia 11 
nyelvre fordíttatott, és az utóbbi 30 év alatt közép számítás 
szerént 30,000 példány osztatott szét minden évben azon ter-
jedelmes raktár által, melylyel Konstantinápolyban az ame-
rikai és angol társulat bír, a colporteurok egész serege foglal-
kozik a bibliának Törökország minden pontjain való terjesz-
tésével, hol gyorsan növekedik a szentkönyveknek közkézen 
való forgása. 

Mily kár, hogy sz. Péter, Pál és a többi apostolok nem 
ismerték a hitterjesztésnek e könnyű módját ! nyugodtan 
halhattak volna meg ágyaikon a helyett, hogy együgyüen 
fejőket és életüket a hóhér bárdja alá, vagy a kereszt kinjai-
ra bocsátották volna, Romában vagy máshol ! Háromszázezer 
példány osztatott ekkép ki, de Schoefler nem emliti föl azt, 
hánynak szemét nyitották föl ekkép a tiszta evangelium fé-
nyének látására, hányat nyertek meg a protestantismushoz 
való ragaszkodásra, és mily sectához tartoznak a netán ekkép 
megnyertek. Ezen hallgatása a dékán urnák valljon nem ele-
gendöleg sejteti-e a zérust, legalább az ö tudomása szerént V 

Schoefler után szót emelt a skót egyházi Christian, föl-
emlitvén az eredményt, melyet a társulat a lefolyt évben 
aratott Görögországban,az európai törököknél és Kisázsiában ; 
eszerént kiosztatott 13,473 példány, melyekért összesen 702 
font, 12 sch. jött be és hozzá teszi, hogy ezen összeg leginkább a 
falusi néptől folyt be ; általában mégis kevesebb az ez évi, mint 
a múltban a jövedelem. 

Az egyleti alapra a két utolsó évben 82 font adomá-
mányoztatott; melyből 64 átküldetett a központi intézetnek 
és igy a pénztárnok kezében 18 font. 5 sch. maradt. 

Thomson a köszönet és hála adóját rótta le azok irá-
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nyában, kik 1854-től a segédegyletet gyámolitották, most 
azonban különféle okoknál fogva gyámolítani megszűntek. 

Gribble, az angol követség lelkésze, hidegen de méltó-
ságteljesen fejtegeté tárgyát, mely a hitetlenség és hiszékeny-
ség végletei körül forgott. Különösen megtámadta az Eucha-
ristia körüli babonás nézeteket. Természetesen a katholikus 
dogmát. 

A gyülekezet különösen meleg rokonszenvét nyilvánitá, 
midőn Gribble azon meggyőződését fejezte ki, hogy ő a refor-
mátiot nem tekintheti akár oly szerencsés, akár oly dicsősé-
ges eseménynek, minőnek az közönségesen tartatik ; valamint 
midőn állitá, hogy az égi dolgok igaz ismeretére az ember 
nem juthat, csak egyedül a Szentlélek segitsége által, melyet 
imádkozás által lehet kinyerni. 

Schneider antaloi missionarius több példát idéz a bibliá-
nak tisztító befolyásáról az emberi szívre. — A többi közt, 
mondja a levelező, Schn. ur idézhette volna a biblia befolyá-
sát Bingham Joungra, a mormonismus alapitójára, ki mellett 
a legromlottabb mahomedanus még az erkölcsiség mintájának 
mondható az örmények közt , kiknek lelki üdvére szánta 
Schn. leginkább fáradozását. 

Long az amerikai püspöki methodista egyház tagja, 
azon jogról szólt, mely minden emberrel közös, hogy saját 
nyelvén bírhassa, olvashassa, tanulmányozza Isten igéjét. 
A bolgárok ezen apostolának beszéde mély benyomást gya-
korolt a kis gyülekezetre. 

Ezen eszméhez csatlakozott és azt támogatta Koeller 
angol egyházi missionarius, ki bebizonyitván azt, hogy a bi-
bliának ily terjesztése már a profeta által (?)megjövendöltetott, 
több példát hozott föl, mily szivesen fogadják az albaniai és 
bosniai törökök a bibliát és mily serények annak megvéte-
lében.(Ha az evangelium a törökökre nézve nem egyéb érdekes 
olvasmánynál, könnyű belátni, hogy azt megveszik, sőt olvas-
hatják is, csakhogy ők az olvasás után is ép oly törökök ma-
radnak, mint voltak olvasás előtt. Az evangelium különben 
is egyike a törökök által ihletett gyanánt tisztelt négy könyv-
nek ; és igy semmi feltűnő vagy meglepő sincs abban, ha ők 
azt megvevén tiszteletet tanúsítanak iránta. Az volna itt a 
fő, hányan tértek meg a biblia olvasása által?) 

Newman javaslatba hozta a társulat hivatalnokainak 
kineveztetését, a hollandi ministernek pedig köszönetet sza-
vazott, hogy a kápolnát átengedte a meetingezöknek, valamint 
köszönetet mondott az elnöknek is. Végre hálaéneket zenge-
dezve áldással fejeztetett be az ülés. 

A társulatnak, mely könyvkereskedés által sok lelket 
akar megnyerni Krisztusnak, ezen tudósításában némely hiány 
van, melyet ki kell egészíteni. Tudnillik nincs sehol emlités 
azon dijakról, melyekkel egyik vagy másik társulat missio-
nariusainak ezen roppant fáradalmait, kik többnyire család-
atyák is, jutalmazza, mit szintén érdekes volna tudni. Azok 
alkalmasint nem lesznek arányban a működés eredményével, 
mely, mint látók, csak reményen, és pedig mily reményen 
alapul ! 1-k. 

AUGSBURG. Az „Augsb. Abzt." Schweizból egy ér-
tesítést közöl az iskolaügyről, mely közérdekkel bírhat mind 
tartalmára, mind pedig az abból származtatható következte-
tésekre nézve. A közlemény ekkép hangzik : „Bern canton 

már hosszabb idő óta izgalomban van az iskolai oktatást ille-
tőleg és mintegy két részre oszolva. A Jurában tudnillik a 
nyilvános iskolákban az elemi oktatást tanitó-nénikék vég-
zik. A genfi tanács különféle helytelenségek színe alatt el-
vette tölők az oktatást, de ezen határozat ellen panaszt emel-
tek a jurai nagytanácsnak tagjai a szövetségi tanácsnál. Ez 
elvetette a panaszt, valamint a nemzeti tanács is hosszú vitat-
kozás után. A folyamodók azon sérelmét, hogy ily határozat 
által a tanszabadság korlátoztatik, alaptalannak nyilvání-
totta a szövetségi tanács azon oknál fogva, minthogy a néni-
kék oktatási köre, joga sértetlenül fönmarad a privát-intéze-
tekben ; valljon az kívánatos- o, más kérdés. Francziaország-
ban, hol körülbelül 25,000 nénike foglalkozik magántanitással, 
ugy szintén iskolatestvérek is kellő számban, az államiskolá-
kat a legveszélyesb concurrentiával fenyegetik ; még tanul-
ságosabbak e tekintetből az iskolai körülmények a kath. 
Belgiumban. Az 1846 iki törvény ott is teljes szabadságot 
adott a szerzetes rendeknek a tanításra. Azóta a szerzetes 
iskolák gombamódjára szaporodnak, és tömérdek iskolatest-
vérek, nénikék foglalkoznak a tanítással. Az államnak való-
ban megerőltetésébe kerül föntartani az államiskolákat, és 
sokszor kénytelen a családatyákat a segélyezés megtagadá-
sával fenyegetni, hogy gyermekekeit az állami és ne szerze-
tes iskolákba küldjék. Az állami és szerzetesiskolák közti 
küzdelem polgárháborúra vezetett, és ugy szólván a barrica-
dokon fogalmazták a belgakamarák 1857-ben azon törvényt, 
hogy jövőre semmiféle dotatioban és alapítványban sem ré-
szesülendnek a szerzetesiskolák, nem is szabad azok számára 
dotatiot adni vagy hagyományozni. A belga helyzetnek 
egyik legkitűnőbb avatottja és vele sok fölvilágosult állam-
férfi azon meggyőződést fejezte ki, hogy Belgiumban a tan-
szabadság a politikai és társadalmi rend lerontását eredmé-
nyezné. Ily tények- és eseményekkel szemközt vigyázzon 
magára Schweicz is. Az iskola-kérdés kulcsa a 19-ik század 
boltivezetének." Eddig az „Abendzeit." 

Schweiczban tehát tanitásszabadság volna, melynél 
fogva a jurai katholikusok az elemi oktatást a nyilvános is-
kolákban átadták az iskolanénéknek. Azonban különféle 
helytelenségek miatt, melyek nem neveztetnek meg, de abból 
könnyen sejthetők, mi Francziaországról és Belgiumról mon-
datik, a genfi tanács a helyett, hogy azon helytelenségeket 
megszüntette volna, mi sehol sem lenne könnyebb mint épen 
szerzetesnőknél, egyenesen megtiltotta nekik a tanítást, és 
minden tiltakozás, panasz a tanitás szabadság ily megsérté-
séért haszontalan volt a szövetség tanácsnál szintúgy mint a 
nemzetinél. 

Kegyelemből megengedtetett még a magánintézetek-
beni oktatás, és minden józan ész ellen az állíttatott, hogy a 
tanszabadság ily megszorítása tulajdonképen nem sértése a 
tanítás-szabadságnak. A genfi tanácsnak ezen erőszakosko-
dása és a juraiak jogának ily megsértése majdnem két részre 
oszlatta a berni tantont. 

Francziaországban és Belgiumban törvényileg vannak 
államiskolák, melyek közpénzen tartatnak fön ; de azért nincs 
tankényszerités, és igy mindkét nernü szerzetesek foglalkoz-
hatnak tanítással és neveléssel. A nép ugy tartja, hogy a 
szerzetesiskolákban, melyek roppant számmal támadtak, 
inkább az ö goniusa szerént, mert valláserkölcsileg neveltetik 
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az ifjúság, mint az államiskolákban, és azért az államiskolákra 
lefizetett adója mellett még szivesen járul a szerzetesiskolák 
föntartásához is. Az államiskolák barátjai a szerzetesiskolák 
ezen áldásos működésében veszélyes concurrentiát látnak ; éa 

alkalmasint itt rejlenek az okul fölhozott helytelenségek 
Genfben ! A veszély azonban nem ter jed tovább, mint hogy az 
államiskolák egy nagy részét a gyermekeknek elvesztik ; a 
tanitók fizetését azért senki sem csonkítja, az iskolák fönállá-
sát senki sem renditi meg. Mindennek daczára ezen törvényes 
tanszabadságot Bolgiumban a legotrombább módon^ meg-
sértették. 

Hogy a szegény szülőket kényszerithessék gyermekei-
ket az államiskolába küldeni, és ne a szerzetesiskolákba, 
melyeket azok jobbaknak tart anak, azokat a törvényes segé-
lyezés megvonásával fenyegették. De mivel még ez sem szülte 
az ohajtott sikert, a katholikusoknak legszentebb jogaik egye-
nesen lábbal tapodtattak. A kereszténység elleneitől terrorisait 
kamara 1857-ben oly törvényt hozott, mely megtiltja a szer-
zetesiskolák javára való adományozást, alapitványozást. 

Az egész jajveszéklés megértésének nyi t ja e szavakban 
rejlik : „Az iskolakérdés kulcsa a 19-ik század boltivezeté-
nek." Valljon minő boltivezet volt ez ? A szép kék égbolto-
zat ezernyi csillagaival nem a z , mert ez nem boltozata a 
19-ik századnak, hanem boltozata minden századoknak ; mint 
végtelen nyitott könyv terül az el mindnyájunk fölött és'azon 
ezrek, kik ezredek óta fáradoztak titokszerü Írásának meg-
fejtésében, kénytelenek ily vallomásra fakadni : a m i t eddig 
mi megfejtettünk, csak egy cseppje a mérhetlen megfejten-
döknek ; és imádva borulnak le a világ örök építője előtt, 
kinek a logica szabályai szerént léteznie kell és mégmegfog-
hatatlanabb mint müve. A 19-ik század boltozata az, melyet 
a 18-ik század kömivesei alkottak, nincs nyilása fölfelé, ha-
nem csak ablakai az oldalon, hogy azokon pillantást lehessen 
bevetni az egész Universumnak csak parányi részére, e földre, 
mely a 19-ik század gyermekei boldogságának egyedüli forrá-
sa, egyetlen helye ; és hogy e földhöz kötött boldogságot mint 
egyedülit szabad hirdetni, egyik characteristikonja századunk-
nak. Ezen boltozatba a mostani nemzedék annyira be van szo-
rítva, hogy az egész mostani iskolatörvényezés azon bénult-
ságban, aléltságban szenved, mely ezen összeszoritásnak ter-
mészetes következménye, és a materialismustól vagy egyene-
sen van sugallva, vagy legalább azt pártolja, tudva vagy 
nem tudva előmozdítja. 

Gelbert ur, mondja az „Augsb. Postz." levelezője, a m i 
bajor iskolatörvényünkben is föltalálta a kulcsot a 19-ik szá-
zad e boltozatához, és kellő világosságba is helyezte, miért 
köszönetünket érdemli. Azonban ez arra liiv föl bennünket, 
hogy figyelmeztessük az illetőket, miszerént ugyanazon 
okok mindenkor ugyanazon eredményeket is szülik. A 
vallás az emberi léleknek ép oly lényeges szükséglete, mint 
az étel és ital a testre nézve, és a német keresztény nép 
nem fogja engedni, hogy hite felekezetlen iskolákban el-
mosódjék, névszerént nem fogja tűrni, hogy az örök vi-
lágépitönek megfeszített fia csak nazarethi bölcscsé törpi-
tessék. Azon mértékben, melyben ily törpülés sorsunk földi 
intézői által a tudományos intézetekben pártoltatik, a kö-
zép és népiskolákban lehetségesittetik és a sajtóban meg-
engedtetik, fog növekedni a keresztény népben az államisko-

lák iránti bizalmatlanság is. Ez a tények logikájában fek-
szik, és népünk, ha félelmünk csakugyan valósulna, keserve-
sen szerzett pénzen kényszerítve érzendi magát ker. iskolákat 
állítani, melyekbe megnyugvással küldheti gyermekeit. 

Az állam ezen elidegenítheti en emberi jognak sokáig 
nem állhatna ellen. Es ha mégis hosszabb időig volna képes 
indifferentismust pártoló államiskolákat föntartani, bizonyára 
saját hóhérait fogná nevelni az iskolákban. Ez nem fenyege-
tés, ha iem ismét a tények logikája. Ne vétessék rosz néven 
az ily nyilatkozat; mert ha a 19-ik század boltozata gyenge 
nők miatt megrendül, kik Schweitzban, Francziaországban, 
Belgiumban a gyermekeket az elemiekre oktatják, nevelik, 
akkor az igen gyenge alapon nyugodhatik. Vajha azon igaz-
ságtalanságokból, melyek máshol a népek legszentebb érdekei 
ellen elkövettetnek, a mieink igazságosak tanulnának lenni 
és elismernék, hogy a mi népünk túlnyomó nagy többsége 
keresztényileg hisz és él, és azért oly iskolákat adnának neki, 
melyekbe ezenhit él minden tantárgyon keresztül. Ha azon-
ban czélszerünek ta r t ják olyanokról is gondoskodni, kik mint 
separatisták az általános hittel ellenkezésbe jöttek, engedtes-
sék meg nekik, hogy állítsanak iskolákat, sőt mentessenek 
föl az uralkodó confessiók iskoláira való adózástól is; ezek-
nek pedig biztosíttassanak oly iskolák, hová gyermekeiket 
teljes bizalommal küldhetik, hogy vallásuk nem csak nem 
szenved, sőt egészséges tápot nyer. A tagadásnak miasmája, 
melytől szellemi légkörünk nehézkes, igazolja méltó aggodal» 
mainkat ; melyektől azonban távol van azon hiedelem, mintha 
az államkormány készakarva törekednék a népet elkeresz-
tényteleniteni. 1-k. 

IRODALOM. 
„Egyházi beszédek az év minden ünnepére." Kiadta B a b o -

c s a y Pál, bodonyi plebanus a pécsi megyében. 

Az ünnepek körének meghatározásában az egyháznak 
anyai gondoskodása egyaránt nyilatkozik mély bölcseségével. 
Nemcsak hittitkok képezik az egyház által rendelt ünnepek 
tárgyát, hanem magasztos emlékek, az emberi szív neme-
sebb, tisztultabb érzelmei is gazdag combinatioval vannak 
bevonva a körbe, melyben a vallási igazságok mindazzal, 
mi a keresztény kebelnek drága és kedves, mint szintannyi 
plastikailag kiemelkedő alakok mozognak. Mily sok eszme 
rejlik az ünnepekben, mennyi báj ömlik szét a napokon, me-
lyek a többitől egyházilag megkülönböztetve az el nem fásult 
lelket hatalmasabban emelik az éghez ! Az isteni megváltó-
nak egyenként és összesen monumentális tettei, a bold. Szűz-
nek szende erényei, szerény pályája isteni fia mellett, a szen-
teknek martyrrózsái, hótiszta liliomjai évenként megujulnak, 
fölfrissülnek az egyházi évszakokban, és jelentőségükből, 
illlatjokból semmit sem veszítve ékesítik a kertet, mely iga-
zaiban a mily zárt, ép oly tárt és nyitott mindazoknak, kik 
az igazság és erény virányaiban keresik, lelik gyönyörüket. 

Ily szempontnál fogva nem csuda, ha a szónoklati téren 
avatottabbak valamint szivesen választják az ünnepekről szent 
beszédeik tárgyát, ugy sz. buzgalommal igyekeznek közkincs-
csé tenni az ünnepeket magasztaló, vagy azok fönséges jelen-
tőségéből meritett eszméiket, hogy az azokba letett oktatáson, 



épülésen kivül lelkűknek buzgalmát, ihletett jámborságakat 
is közöljék másokkal. 

Hasonló szándokkal párosult czélból látszanak nap-
fényre bocsátottaknak a jelen egyházi beszédek is az év min-
den ünnepére, melyek második és kiegészítő részét képezik 
azoknak, melyeket a t. szerző a mult évben az év minden 
vasárnapjára adott ki, s melyek oly örvendetes kelendőséggel 
dicsekedhettek, minő csak ritkán kiséri valamely először föl-
lépő szerzőnek termékét. 

A beszédek azon themák körül forognak, melyek leg-
természetesebben folynak a megalapított szentirati. szaka-
szokból ; nem keresve keresettek tehát, hanem önként kinál-
kozók, s épen azért leggyakoriabbak is ; melyeknek ha újdon-
ságot nem, érdeket kölcsönöz a modor, mely könnyű szerveze-
tének ajánlatos kereteül szolgál. A népnek levén szánva a 
nép szellemi, erkölcsi szükségleteihez vannak mérve, alkal-
mazva a beszédek, melyekben az igazságok ugy sorakoznak, 
hogy egyik a másikból folyva a mily könnyű a fölfogásra, 
ép oly híven tapad az emlékezethez. 

A méltán ajánlható mü megrendelhető Hartleben 
könyvkereskedésében, ára 1 fr. 1-k. 

VEGYESEK. 
— B a r t a k o v i c s Béla egri érsek ő nmlgának azon nagy-

lelkű tetteért, melynél fogva, a hevesi iskola építésére, általa 
Heves mezővárosának kölcsönzött 3000 frtot örökös alapít-
ványul letevén, annak évenkénti kamatját egy, Hevesen lé-
tesítendő leánytanitónő fizetésére fordittatni kegyesen ren-
delte : hálás köszönetet mond a város közönsége nevében 
Hubert András, városi biró. 

— Londonban a rendőrség meghagyása folytán nagy-
számú trágár könyveket, pamphletteket égettek el mintegy 
800— 1000 ft. értékben. Bizonyos Dugdale volt birtokosuk, 
ki már előbb elkövetett hasonló törvényszegésért börtönben 
ül. Az elégetett anyag 35,000 kötetből, 318 kőnyomatból, 
700—800 rézmetszetből állott. Ezenkívül megsemmisíttetett 
46 kő- és 15 rézlemez. — A közerkölcsiség tekintetéből 
minden esetre dicsérendő eljárás ; jó volna azonban a buzgal-
mat kiterjeszteni a színházi előadásokra is, melyek plastice 
is elő állítják azt, mit a könyvek irnak, és a képek ecsetel-
nek, és azért hatásuk még rombolóbb mint ezeké. 

— A linczi püspököt a kerületi törvényszék fölszólitá, 
hogy a házassági ügyekre vonatkozó törvényszéki iratokat 
szolgáltatná k i ; a püspök támaszkodva a tridenti zsinat 24-ül. 
12 canon jára az okiratak kiadását megtagadta. Igy a brünni is. 

— Milanóban egy szabad gondolkozó idéztetett a tör-
vényszék által, hogy esküt tenne le bizonyos ügyben. Az il-
lető vonakodott ezt tenni arra hivatkozván, hogy ő szabad 
gondolkozó és mint ilyen semmit sem ad a meghitelésre. A 
hasonszellemü lapok szintén megtámadják a vallásos esküt ; 
ekkép nem sokára meg fogna szűnni az utolsó mód is, mely 
még némi biztosságot, legalább megnyugtatást szült kétes 
esetekben. A következetességet nem lehet tagadni, de hová 
jut az állam, a hitel, ha e megtagadás ily szin alatt általános-
sá válnék ? 

— Münsterben a német kath. ifjúság egylete három 
napon át tartotta gyűlését. Az egyleti complexumhoz tulaj-

donképen 6 társulat tartozik, ezenkívül jelen voltak még 
számosan más egyletek képviselői is. Ezen egyletek még igen 
zsengék, de telvék buzgalommal, tevékenységgel. 

— Francziaország egy idő óta Jeruzsálemben több 
szent helyiség birtokába jutott. A krimi háború után a sul-
tán a császárnak sz. Anna templomát ajándékozta ; Ismael 
pasa, egyptomi alkirály Eugenia császárnénak engedte át 
Heliopolisban a Maria-kertet és fát, mely alatt a sz. család 
megpihent az Egyptomba való futás alkalmával. Nicolai asz-
szony a ferenczieknek ajándékozta Emmaust , Maria és 
Martha házát; továbbá az úgynevezett Maria-ház Sionhegyén, 
mindjárt a coenaculum mellett, egy francziának lön sajátja. 
Francziaország, Olasz- és Spanyolországgal 4 kolostort bir ; 
a ferencziek közt mo3t csak 5 franczia áldozár van. A sz. 
sir kupolájának emelése gyorsan halad előre, nagy aranyo-
zott kereszt fog diszleni annak tetején. 

— Freiburgban jul. végével tartatott a sz. atya S3gé-
lyezésére alakult akadémiai egyletnek gyűlése, jelen voltak 
Weickum kanonok, Alzog, Bock tanárok. A csak imént ke-
letkezett társulat már is 400 forintot gyűjtött. 

— Bruchsalban Reinhold névszerénti katholikus, és a 
zsidó tanuló Friedberg tetten kapattak, midőn egy ház fülké-
jében fölállított Maria-szoborra aggatott koszorúkat meggyuj-
ták. Gaztettöket azzal akarták szépíteni, hogy ők tulajdon-
képen a kialudt lumpácskát akarták a bold. Szűz tiszteletére 
meggyújtani, de a láng a koszorúkat érte, és igy gyuladtak 
azok meg. 

— Ober-Innthalban fiók egylete alakult az innsbrucki 
nagy kath. egyletnek, melynek alakuló gyűlésén 2000-nél 
többen vettek részt a pór-osztályból. Elhatároztatott, hogy 
monstre-petitio fog intéztetni az országgyűléshez, miszerént 
az iskola-kérdés Tyrólban a kath. egyház elvei szerént dön-
tessék el. 

— Bremgartenben, az aargaui cantonban, a katholikus 
templom számára egy zsidó orgonista hivatott meg és véte-
tett föl. A tiltakozás a hivek részéről haszontalan volt. 

— Az aai'gaui bankigazgató, Feer-Herczog, némely 
parasztok eladósodását egyenesen a kath. ünnepeknek tulaj-
donitá; mintha bizony a prot. parasztok több cantonban 
nem volnának ép ugy vagy még jobban is eladósódva ! A 
„Botschaft" erre nézve megjegyzi : A mi cantonunkban két 
kerület van, melyek confessionalis tekintetben igen vegye-
sek, Baden tudnillik é s Zürpach ; tessék idejönni a bankár 
urnák és megvizsgálni, minő arányban van a kath. lakosok 
vagyoni állapota a protestánsokéhoz, és látni fogja, mily 
igazságtalan, alaptalan ráfogása. 

Beküldetett. Mult hónap végén ngs és főt. K r a j c s i k 
János nyitrai nagyprépost ur nagylelkűsége- és bőkezűségé-
nek ismét szép példáját adta. 0 nagysága ugyanis a theolo-
giai tanárok számára ezer forintból álló alapítványt tett, 
azon föltétel alatt, hogy a nevezett összegnek, akár miféle 
változások történnének is, kamatjából mindég csak a theolo-
giai tanárok fizetése gyarapittassék. 

Szerkesztői tudósítás. 

Ft . L u (1 á n y i Antal részére nem jött előfizetés. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLAK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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T A R T A L O M : A moral és tekintély. — Breve. — A 
kereszténység és a rabszolgaság — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

A moral és tekintély. 
(Folyt.) 

I I . 

Midőn az ujabb ker. moraltheologia az egyház 
tana és tekintélyének nem kellő méltánylása miatt 
a profan világ, a közéleti nézetek behatásának enged 
a maga körében: akkor az Isten, és a csalhatlan te-
kintélytől egyaránt „független moral" a társadalmi 
ugy mint politikai életben egészen abnormis eszmé-
ket juttat érvényre. Ugyanis : 

Az ugy nevezett szabadelvű nevelészetnek e 
jszázad több tizedje óta — kivált mióta a „közös is-
kolák" elmélete fölmerült, — egyik sark elvévé vált 
azon nézet, miszerént „a vallás- és erkölcstan" egy-
mástól lényegesen különböző nemcsak fogalmak: 
hanem külön- sőt ellenkező tárgyak is, melyeknek 
tételei egymással teljességgel nem egyeznek : sőt egy-
mást ostromolják. 

I ly felfogásra mutat — kivált a magán-ne-
velési köröknek abbeli már meghonosult gyakorlata, 
miszerént a tantárgyak jegyzékében bármely hit-
felekezetnek symbolicus tankönyve hijában kereste-
t ik: hanem e helyett e czélra külön szerkesztett 
„erkölcstan" találtatik. 

Minthogy ezen nézet a „mivelt szabadelvű ne-
velés" axiómája gyanánt állíttatik a családok közt 
lábra kapni : valószínűleg azért vétetik fel a törvény-
javaslatok szövegébe; a mint a legújabb m. kir. val-
lás-ministerium népnevelési t. javaslatának tan-tár-
gyai közt a II, fej. 4. §-sa szerént „az erkölcs- a 
vallástan" elébe, a III. fej. 44. §-sa szerint „a vallás 
és erkölcstan" külön tétetik ; mindenesetre a vallás 
az erkölcstantól elszakittatik. 

Jóllehet pedig ezen politikai nézet a vallás és 
erény viszonya felett a miveltebb, koreszmék ürügye 

alatt már előre, minden mélyebb vizsgálat nélkül, 
csupán a mostankorban szokásos „Conventionalis" 
eszmecserénél fogva az alaposságnak elég plausibilis 
színével látszik kinálkozni : de bizonyára mé^ csu-
pán bölcsészeti szempontból sem tartható alapos-
nak. Ugyanis 

Azonkivül, hogy mint fennebb megjegyeztetett, 
maga Kant , az ész-autonómiának előharezosa, — 
sem nélkülözheti az Istennek, és vallásnak befolyá-
sát az erkölcsi törvény érvényesítésében; az ugy 
nevezett spinozistikai, pantheistikai, materialistikai, 
spiritualistikai rendszerek, ép azért, mert csak egy 
realitást ismernek el, és szerintük, a „gondolat" az 
„eszme" : „Der Geist ist eine Idee der es zukömmt : 
das Sein für sich:" d. h. das absolute Sein," ép 
azért az erkölcsiséget nem tekinthetik másnak, mint 
az Istenség kifolyásának: „Moralitas est consumatio 
spiritus objectivi" Hegel szerént, mondja Stanke 
id. m. 214.1. 

Ha már a bölcsészet az erkölcsiséget az Isten, 
a vallás főtárgya kifolyásának, — sőt az Istennek az 
emberben valósitott tökélyetességéül tekinti : akkor 
lehet-e az Isten és világ közti lényeges különbséget 
feltéve, a bölcsészettel majd ugyanazonosnak nem 
tekinteni a ker. kath. hitnek ama főtanát, miszerént 
az igaz erkölcsi élet nem egyéb az Istenben, Krisz-
tusban folytatott életnél ? „Én vagyok a szőlőtő ; ti 
a szőlővesszők : valamint a vessző nem hozhat gyü-
mölcsöt, ha nem marad a tőn : ugy ti sem, ha ben-
nem nem maradtok." Ján. 15, 4. „Ti Krisztusnak, a 
Szentléleknek élő tagjai vagytok." Efez. 5, 30. — 
1, 23. — 1. Kor. 12, 27. — „Krisztus az én életem. 
Élek én, de élek az Istenfia eránti hitben, a ki engem 
szeretett, és magát érettem oda adta." Gralat. 2, 20. 
Phil. 1,21. „Ti ővéle megfeszítve, meghalva és elte-
mettve vagytok. Tartsátok magatokat megfeszültek-
nek és meghaltaknak a bűnre nézve." (Róm. 6,2. stb. 
Coloss. 2, 12.) „Ti Krisztussal eltemetve, feltámad-
tatok, mint feltámadottak emeljétek sziveteket oda, 
hol Krisztus az Isten jobbján ül." (Rom. 6,2 ) „Mint-
hogy Krisztus meghalt mindnyájokért, kell, hogy 
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minden a ki él, ne magának éljen, hanem annak, a 
ki érettük meghalt, és feltámadt." (2. Kor. 5, 15.) 
„Meghaltatok ti, és a ti életetek elrejtetett Krisztus-
sal az Istenben: majd midőn Krisztus a ti életetek 
megjelenend, ti is Vele megjelenendetek a dicsős-
ségben." (Coloss. 3, 3. 4.) 

Ugyan melyik ezen lélekemelő, kenetdus esz-
mék közül, azon egy, mely a fennidézett bölcsészeti 
szempontból igazolható nem volna? Es még is vala-
mint a bölcsészet, ugy a positiv ker. kath. tan nem 
tartja-e a fönebbiek szerint a vallást, az Istent és 
morált nem csak összekötött — correlat — eszméknek, 
de egymást compenetráló, átható sőt ugyanazonos 
tárgyaknak ? 

Hogy tehát akár a társadalmi, akár a politikai 
irányadó tényezők honnét vették a vallás- és erkölcs-
tannak elkülönitését ? azt ugyan megfejteni nem tu-
dom, de hogy ezen felfogás sem a legújabb böl-
cseimi rendszerekből, sem a ker. kath. egyház te-
kintélye által ápolt tanból nem igazolható: követke-
zőleg, hogy pliilosophice, és theologice, hamis: azt 
megdönthetlen igazság! 

Már pedig — valamint minden hiba — ugy ez 
is annál gyászosabban boszulja meg magát, minél 
kényesebb, és drágább kincse az emberiségnek: 
valláserkölcsi közélet, és minél feszültebb a törek-
vés a moral ügyében magát az egyháznak tekintélye 
alól felszabaditani. 

(Folyt.) 

I l r e f í 
a „Codex Vaticanus" kiadóihoz. 

Emiitök, hogy a Codex Vaticanus szövegét közkincs-
csé teendő a szentatya Marietti Péter lovagot bizta meg an-
nak hű másolatbani kiadásával. Az első füzet bemutattatván 
a szentatyának teljes megelégedését kegyeskedett kifejezni, 
és Mariettit a Pius-rend keresztjével tüntette ki, a palaeogra-
fokhoz pedig, kik a mü kiállításában a mily nagy tudomá-
nyossággal ép oly ügyeséggel jártak el, oly hiven adván azt 
vissza, mintha csak az eredeti codex feküdnék a szem előtt, 
brevet intézett. A megtisztelő breve ekkép hangzik : „Dilectis 
Filiis pesbyteris Carolo Vercellone e Congregatione S. Pauli 
et Iosepho Cozza e monacliis S. Basilii Cryptae Ferratae 
Graeci Vaticani Codicis sacrorum bibliorum editoribus." 

PIUS PAPA IX. 
Dilecti Filii salutem et apostolicain benedictionem. 

Quod iamdiu eruditi omnes ac potissimum biblicae criti-
ces studiosi desiderabant, Nosque in scientiae profectum deco-
remque sanctae huius Sedis atque urbis fieri optabamus, ut 
Graecus Vaticanus bibliorum Codex, nobilitatis et vetustatis 
fama celeberrimus, exscriptus exhiberetur eadem prorsus for-
ma, lineis, litteris, apicibus, notis, quae sihgulas illiuspaginas 

graphice referentes, omnium oculis codicem ipsum quodam-
modo subiicerent ; id a vobis perfici coepisse laetamur, egre-
gieque praestitum conspicimus in volumine Novi Testamenti 
Nobis oblato. Non minorem certe a vobis accurationem expec-
tabamus. Quorum alter viginti iam ab hinc annis totus est in 
versandis conferendisquae sacris codicibus, iisque, per iucu-
brationes ampla doctorum laude commendatas, illustrandis ; 
alter vero in viridi adhuc aetate, ea paleographicae peritiae 
specimina edidit in perplexa palimpsestorum lectione, scriptis-
que adeo probatum fecit igenium criticamque scientiam suam, 
ut claram sibi doctrinae famam quaesiveriï. Quamobrem mi-
nime dubitamus, quin solertia vestra ac sedulitas diuturno 
iuncta codicum usui, earn assecutura sit perfectionem, quam 
salebrosis hisce in coeptis sperare licet ; eamque immunita-
tem editionis a vitiis quibuslibet et mendis, quae archetypum 
ipsum nullo discrimine et ad unguem prorsus referre videatur. 
Prudentissimum autem censemus consilium, quo id maxime 
spectastis, ut editio vestra nativam priscae scripturae faciem 
praeferret iis expeditam implexibus, quod additamenta, re-
tractionesque recentiorum manuum invccturae fuissent in tex-
tum ; cum opportunior omnino iis locus pateat in animadver-
sionibus criticis, quibus absolutum codicis apographum illu-
atrare constituistis. A qua sane lucubratione non minimum ac-
cessurum confidimus emolumentum criticis diseiplinis, et edi-
tioni lumen ac pretium ; quod certe in huius sanctae Sedis, 
Nostraequae urbis decus recidet, penes quas huiusmodi studia 
solo fota scientiae ac religionis amore tam belle clarere con-
spicientur. Gratulamur autem vobis, quod editionis nitor ope-
ris suscepti praestantiae respondeat ; et gaudemus typogra-
phaeum Nostrum de propaganda Fide, omnium olim nobilissi-
mum, ad pristinum paulatim splendorem revocari curis et 
industria equitis Petri Marietti, cui illud commisimus, et cui 
propterea méritas deferimus laudes. Unicuique vestrum inte-
rea necessarias vires virtutemque adprecamur, ut quod fauste 
feliciterque coepistis, felicius etiam ad exitum perducese valea-
tis. Divini vero favoris auspicem et praeeipuae Nostrae bene-
volentiae pignus apostolicam benedictionem vobis peramanter 
impertimus. 

Datum Romae apud S. Petruin die 25. iulii 1868. Pon-
tificatus nostri anno XXIII . 

P IUS PAPA IX. 

A kereszténység és a rabszolgaság. 

(Folyt.) 

III. 

A kereszténység a szeretet vallása. „Az Istennek sze-
retete kiontatott a mi szivünkbe a Szentlélek által, ki adatott 
nekünk." (Rom. 5,5.) A pogány törvényhozás nem ismervén 
sem Isten- sem emberszeretetet, nem csodálhatni, hogy az 
emberiség jogainak eltiprását a magán s társadalmi életben 
eltűrte, qőt szentesitette is. 

Minden bizonyítvány, melyet a rabszolga a törvény 
előtt köteleztetett tenni, kínzással volt összekötve. A mi a 
szabadosra nézve az eskü, az a rabszolgára nézve a kinzás 
vala s ez utóbbi eszköz sokkal kitünőbbnek is tartatott az 
előbbinél. Athenában öly kevés bizodalmat helyeztek a tariu 
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esküjére, hogy csak is a rabszolgák kinzatása által kicsikart 
bizonyság tartaték érvényesnek, akár az államot, akár az 
egyes polgárokat illető dolgokban. A vádlott rabszolgáit szok-
ta volt a kinzásra fölajánlani ; a vádló pedig követelni. Ve-
szélyes dolog leendett, ezen ajánlatot vagy követelést kike-
rülni. Midőn bizonyos athenai polgár rabszolgáinak egyikét 
vonakodott a kinzásra kiadni, bűnösnek tartatott a vétségre 
nézve, melylyel vádoltaték. A rabszolganők C3ak ugy, mint 
a férfi rabszolgák szintén ki voltak téye a kínzásnak s olykor 
még keményebben, ha tudnillik házi eseményekről volt a szó-
Ha a rabszolga a kinzás által súlyosan megbénittatott, akkor 
az ur legfeljebb pénzbeli kárpótlásban vala elmarasztalható. 
Egyébiránt a rabszolga, minden ura ellen elkövetett vétségei 
miatt emennek hatósága alá tartozott.Az úr kedve szerint meg-
korbácsolhatta, söt meg is ölhette rabszolgáját. Ha pedig a rab-
szolga az idegenek irányában követett volna el némi vétséget, 
akkor rendes törvényszék elé idéztetett és itt a legke-
gyetlenebb bánásmód várt reá. A törvény föltette, hogy a 
rabszolga az ellene indított vádaknál hazudik s hogy azért 
különös eszközök alkalmazása is szükséges, hogy mintegy 
kényszeríttessék az igazság bevallására. 

Ezen eszközök elseje és leggyengébbike a vád alatti 
vétség nagyságához mért veszszőztetés vala. A lex salica 
szerint sub titulo 40. egy rabszolgának 120 csapást kellett 
kapnia, midőn ugyanazon esetben egy szabados tizenöt sil-
lingnyi pénzbírságot fizetett. Minden négyes vessző a törvény 
meghatározása szerint egy ujnyinál vastagabb nem lehetett s 
valamennyinek egyenlőnek kellett lennie. Ha a rabszolga 120 
csapásra be nem vallotta a vád alatti vétséget, akkor ad ma-
jora supplicia történtek lépések. Azonban, miután itt élet- s 
halálról, vagy legalább maradandó jelekről a testen, vala szó: 
azért a vádló elébb köteles vala kezeskedni a bevádlott urá-
nak, hogy azon esetre, ha a rabszolga ártatlannak találtatnék, 
a kárt megtéritendi vagy pedig egy, ugyanazon becsű s any-
nyi arasznyi magasságú rabszolgát kézbesitend neki. A szi-
gorúbb eszköz állott a kötél és csavarok általi kinoztatás-
ból ; midőn a kinzottnak kiszorittattak tagjai helyükről. E 
mellett a szerencsétlen gyakran még korbácscsal is megosto-
roztatott, vagy fáklyával megégettetett. Azonban jóllehet a 
120 vesszöcsapás és a kinzatás már magában véve is iszonyú 
vala, mindazonáltal ez még nem volt a büntetés maga, hanem 
csak eszköz az igazság kipuhatolására ; csakis akkor, ha a 
bevallás következett, lőn a büntetés is meghatározva. A bün-
tetés a lex salica szerint azon esetben, ha a rabszolga vessző-
csapás alatt bevallotta vétségét, bizonyos megbénításból ál-
lott, melyet megjelelni tilt a szemérem. 

Azonban a rabszolga urának szabadságában állott ezen 
büntetést hat sillingnyi aranynyal beváltani. Ha pedig a 
bevallás kinzás alatt következett volna, vagy pedig ha olyne-
mü vala a vétség, hogy egy szabados hasonló esetben 45. 
sillingre Ítéltetett, akkor a rabszolga megöletett. A rabszolga-
nő az első esetben 144 ostorcsapásra Ítéltetett, a másikban 
pedig szintén kénytelen vala halált szenvedni. Ide járultak 
még a későbbi népjogokban előforduló egyéb büntetések is, 
úgymint : kivájása a szemeknek, megbénítása a kezeknek stb. 

A kath. egyház azt akará, hogy a papság e tekintetben 
is saját emberséges példájával menjen elő „His a quibus Do-
mini sacramenta tractanda sunt, judicium sanguinis agitare 

non licet : et ideo magnopere talium excessibus prohibendurü 
est, indiscretae praesumptionis motibus agitari, aut quod morte 
plectendum est, sententia propria judicare praesumant, aut 
truncationes quaslibet membrorum quibuslibet personis aut 
perse inférant, aut inferendas praecipiant. Quod si quisquam 
horum immemor praeceptorum, aut ecclesiae suae familiis, 
aut in quibuslibet personis tale quid fecerit, et concessi ordi-
nis honore privatus, et loco suo perpetuo damnationis tenea-
tur relegatus ergatulo : cui tarnen communio exeumti vita 
non neganda est propter Domini misericordiam, qui non vult 
peccatoris mortem, sed ut convertatur et vivat." (Concil. To-
let. Ann. 675. Can. 6.) 

Azonban a kath. egyház buzgósága még itt sem álla-
podott meg ; hanem hogy a rabszolga sorsának alapos meg-
könnyítését eszközölje, fölhasználá a zárdákat, megnyitváil 
ajtaikat a rabszolgák nemzetségének. Ha valaki mint rab-
szolga lépett be a zárdába, ugy ez által megnyeré minden 
emberi jogait, leve szabados sőt a legfőbb méltóságokra is 
nyitva állott a pálya előtte. S kiválólag az V. század óta fölvé-
tettek a rabszolgák a zárdákba. Miután pedig az egyház 
mindig szilárdul ragaszkodottt azon elvhez, hogy csak szabad 
ember veheti föl az egyházi rend szentségét, azért a rabszol-
gának mielőtt fölszenteltetnék, először urától el kellet bocsáj-
tatnia szabadon. Geláz pápa 494. évben felfüggesztés bünteté-
sa alatt azt rendelé, hogy a püspökök csak is az urak belee-
gyezése mellett szenteljék föl az illetőket. Ezen beleegyezés 
későbben ugyanazon érvénynyel birt, mint maga a formális 
elbocsájtatás. 

A benczék bánásmódja a megfutamodott rabszolgák 
irányában e következő vala. Ha tudnillik egy bujdosó liheg-
ve jött hozzájuk, a szerzetesek megvizsgálák, valljon nem 
hasonlit-e rablóhoz, gyilkoshoz vagy más rosz emberhez. Ha 
nem vala ez az eset, akkor megnyiták neki a hátulsó ajtócs-
kát, bebocsájták őtet. Azután elrejték őt három egész eszten-
deig, csak egy szabályt kellett a bujdosónak megtartania ; 
tudnillik nem volt szabad megmondania, hogy kicsoda, mert 
a szerzetesek még sem akarták magukat a nyilvános hazug-
sági veszélynek kitenni azon esetre, ha netalán megjelennék 
az ura és a rabszolgáját keresné. Ha az ur élt a gyanúperrel, 
hogy tudnillik rabszolgája a zárdában elrejtve volna : ugy ezt 
be is kellett bizonyítani, Ha nem tehette s elmúlt a három esz-
tendő, akkor a szerzetesek a bujdosót szerzetesi ruhába öltöz-
tették és most már nem kellett többé szabadsága miatt aggód-
nia. Ily módon ezer és ezer rabszolga nyeré meg szabadságát ; 
de épen ezen körülmény sok bajt is okozott a szerzeteseknek 
az urak részéről. 

Az elnyomottak rabszolgai békóinak széttörésére ha-
talmas eszközül kínálkozott továbbá a gondoskodás, a szaba 
don bocsátottaknak biztos életfentartását eszközölni. A rab-
szolgaság teljes eltörlését igen hátráltatta ama nehézség is, 
hogy a szabadon bocsátottak állásáról bajos vala gondoskodni. 
A földalap erős kezekben létezett, de ha máskép lett volna is, 
a szabad lábra állított rabszolga nem birt pénzzel, hogy ma-
gának egy kis darab földet vásárolhasson s veszélyben is for-
gott folyvást, a hatalmas szomszédnak zsákmányul esni. Mi 
a haszonvételeket illeti, ezek voltak ugyan, de nem elégséges 
számmal ; azonfelül ezekért vetélkedtek elszegényült szaba-
dosok is, kik némi vagyonnal jelentkeztek s azért mindig 
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elsőséggel is birtak. Önálló mesterségek, melyek más körül-
mények közt némely szabadon bocsátottnak megszerezhették 
volna élelmét, csak kezdetben valának. Mit tegyen egy sza-
badlábra állított földmives rabszolga ? Nehéz volt tehát azon 
időben az átmenet a rabszolgaságból'a szabadságra. 

A papság még is tudott a bajon segíteni. A Vl-ik szá-
zad elején ugy látszik, az aydei egyház nem csekély pénzza-
varban lehetett. A zsinat, mely 506-ban ugyancsak Ayde vá-
rosában tartatott, kényszeritve látta magát szigorú rend-sza-
bálylioz nyúlni, megtiltván, hogy a püspöknek nem áll jogában 
szabad egyházi jószágot eladni vagy azt saját maga hasznára 
fordítani. Az eladás csak akkor legyen érvényes, ha a szük-
ség ki lesz mutatva és más szomszéd püspökök által okmá-
nyokkal bebizonyítva. Ugyanazon zsinat a szabadon bo-
csátott rabszolgák sorsa iránt is rendelkezett, a mint követ-
kezik : „Ha a püspök egyházának rabszolgáit, kik magukat 
jól viselték, szabadsággal szándékozik megajándékozni, akkor 
utódja kötelezve van nemcsak a fölszabaditási levelet, hanem 
a nevezett szabadosok ellátását is elismerni, mégis ez utóbbi-
nak husz sillingnyi arany sommát vagy annak értékét a szán-
tóföld-, szőlő- s épületekben, nem kell meghaladnia. Ha az ellá-
tás többet ér, akkor az egyház a püspök halála után magá-
hoz veszi a fölösleget." Ezen végzésből is látni, hogy szokásban 
vala, a szabadonbocsátottakat biztos tartás nélkül a világba 
nem küldeni. Igaz ugyan, hogy nem minden egyház, mely a 
rabszolgákat szabadon bocsájtá, követte folyvást a zsinat 
alapelvét, nem minden papok, vagy nem minden világiak 
lát ták el egyenlőképen a z ő szabadosaikat. De annyit állíthat-
ni még is, hogy ennek gyakran meg kellett történnie, sőt 
mondhatni, hogy ez vala a szabály. Sok végrendelet létezik 
maiglan, melyekben a szabadon bocsátottak ellátásáról téte-
t ik említés. A szabadon bocsátottak nyertek hathatós jogvé-
delmet is, mely az ő zsenge és segélyhagyott szabadságukat 
a vaskorban a hatalmasok és gazdagok, a hivatalnokok sőt 
olykor még a korona irányában is képviselé. Ezen szempont-
ból az egyház nemcsak a szabadon bocsátottak, hanem a 
magánosok gondját is viselé. Szokásban vala pedig, hogy a 
magányosok a kiállított szabadsságlevélbe azon tételt is föl-
vevék, miszerint a szabadon bocsátott saját kedve szerint az 
egyház vagy egy más valamely férfiúnak jogoltalmába 
léphessen. Ezen szokásnak általános elterjedése mutatja, 
hogy az egyház ilynemű védelmi keresetet soha vagy igen 
r i tkán utasita el magától , jóllehet nem egyszer terhére 
is vált. Murikay János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
ROMA. A „Civilta cattolica" az ismeretes Ielkismereti 

esetre vonatkozólag — mely a párisi érsek által bocsáttatott 
vitatkozás alá, következő igen érdekes értekezést közölt. 

„Katholikus és hitetlen irányú lapok egy idő óta igen 
sokat foglalkoznak egy Ielkismereti esettel, melyet a párisi 
érsek mult február havában vitattatott meg papsága körében. 
Ezen eset, habár közvetve, megtámadja a „Quanta Cura" 
kezdetű ismert pápai körlevelet. A franczia lapok értesítése 
szerént a párisi papság febr. 5-kén szt. Rochus egyházában 
gyülekezett az évenként szokásos értekezlet megtartására, 

melyen az érsek maga elnökölt. (A Religio az I. félév folytán 
két izben hozott e tárgyra vonatkozó tudósítást, melyekből 
mind a kérdés, mind annak mikénti megoldása megismer-
tetik, mi tehát arra szoritkozunk e helyen, hogy a „Civilta" 
észrevételeit a szabadelvű M. . . . ur abbé állitására kö-
zöljük.) M. . . . azon kétségtelenül téves ujabkori eszmék 
védője, melyek a lelkismeret szabadságát dicsőítik, melyek 
harczosai a vallások egyetemes türésenek bizonyos nemét 
aka r j ák megalapítani x tiszteletet és tekintetet követelvén 
minden vélemény irányában. Mintha nem kellene az egye-
dül igaz katholika vallással ellenkező minden véleményt 
kárhoztatni. Nem kell-e nekünk katholikusoknak egész szív-
vel és lélekkel hitünkhez, mint üdvünk horgonyához ragasz-
kodni, és mint téveseket kárhoztatnunk minden más vallást, 
habár az azokat követök iránt részvétteljes sajnálkozással 
viseltetünk ? Nemcsak vallanunk kell, hogy a téves vallások 
szabadsága megengedhetlen és ellenkezik az isteni tanítással, 
hanem hinnünk, hogy az államra nézve is veszélyes, és hogy 
a fejedelemnek minden törvényes eszközökkel kell a tévely 
elterjedését meggátolni. Ha ezen czél el nem érethetik az 
állam veszedelme, koczkáztatása nélkül, akkor, és csakis ak-
kor türethetik a tévely is. Ezen tűrést is ugy kell gyako-
rolni, mint gyakoroltatik más rosz irányában, azaz fölhasz-
nálván minden lehető óvakodást, hogy a katholikusok elcsá-
bítás veszélyének ki ne tétessenek, hanem inkább a koresz-
tény szeretet, által sugalt minden módokon terelhessék vissza 
az eltévedteket az ur aklába A türelemnek minden más rend-
szere többé, kevésbbé közeledik azon közönyösséghez, mely 
nem törődik semmi vallással, és megzavarja az isteni és 
emberi dolgok minden rendjét. Igy kell gondolkodni minden 
igazhivő katholikusnak, azoknak pedig, kik szerencsések az 
egyházi rendhez tartozhatni, kötelességök a máskint gondol-
kozó világi híveket eme tan i tmánynak megnyerni. 

Nem lehet nem tudnunk, hogy ezen tant hirdette a 
Szentszék. IX. Pius pápa, „Quanta Cura" körlevelében elődé-
nek XVI-dik Gergelynek a „Mirari" körlevelében foglalt 
tanítást megújí t ja és megerősíti, mely imigy szól : „A közö-
nyösségnek megmérgezett forrásából folyik ama téves, kép-
telen állítás, hogy mindenkinek meg kell szerezni, és bizto-
sítani a lelkismeretszabadságot. Ez a tévelyek egyik legra-
gályosbika, melynek útját egyengeti a vélemények azon 
határtalan és zabolátlan szabadsága, mely az egyház és 
állam romlására mindenfelé terjed, és melyet bizonyos embe-
rek nem félnek ugy mint a vallásnak is hasznosat föltüntetni. 
Lehet-e a lelkeknek gyászosabb halála, mint a tévely sza-
badsága ! mondá sz. Ágoston . . . Innét valóban a szellemek 
állhatatlansága, innét a fiatalság mindinkább növekedő rom-
lása, innét a népben legszentebb jogok és törvények megve-
tése; innét egyszóval az államokat pusztitó leggyászosabb 
csapás, mert a tapasztalás tanitja, hogy az uralomban, gaz-
dagságban , dicsőségben leghatalmasb nemzetek elvesztek : 
a véleményeknek, nyilvános beszédeknek, ujitási szenve-
délyeknek határtalan szabadsága által." 

A sajtószabadságról is igy kell ítélni, miről halljuk is-
mét XV. Gergely pápá t : „Ide tartozik a sajtó szabadsága, 
a leggyászosabb, a legkárhozato3abb szabadság, melytől 
nem lehet eléggé iszonyodnunk, s melyet mégis bizonyos 
emberek követelni, és terjeszteni mernek. Reszke tünk 
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tisztelendő testvéreim, ha tekintjük a benünket elözönlő ta-
nok szörnyeit, a könyvek, röpiratok, lapok sokasága által 
mindenfelé terjedő tévelyeket, kicsinyek e kötetek terjede-
lemre , de roppant nagyok gonoszságra nézve, honnét az 
átok ered, mely könyeink ellsnére, boritja a földet. Fájda-
lom ! vannak emberek, kik makacsul védik, hogy az igy 
okozott kárt jóváteszik azon csekély számú jó könyvek, 
melyek a gonoszság ezen özönében az igazságot a vallást 
védik . . . . mily értelmes ember fogná valaha állítani, hogy 
a mérget szabadon lehet terjeszteni, és nyilván árulni, vagy 
még be is venni, csak azért, mert van ellenméreg, orvosság 
is, mely által némely esetben az azt bevevőket sikerült a 
halál torkából kiragadni?" 

Miután az annyira világos tanításait az apostoli szék-
nek kifejtettük, jogunk van következtetni, miszerént téves 
M . . . abbé módjára a vallás és a sajtó ügyében a szabadság 
kétféle nemét megkülönböztetni. Ily tárgyakban minden 
szabadság dögvész, delirium. Ezen elvek nemcsak elmélet-
ben igazak, hanem nagy gyakorlati jelentőségűek. Ezért nem 
lehet jó sohasem hason szabadságokra a polgári életben is 
felhatalmazni; csak bizonyos esetekben lehet megengedni, 
amint fönebb emiitők, azt tűrni, mint türjük, például, a ra-
gályos betegségeket. Es ha jó ez utóbbiaknál, mely megöli a 
testet, ovatosságot használni, nem leend-e szükséges óva-
tosoknak lenni szemben a lelket megölő ragályokkal? 

Térjünk át most az államnak tulajdonított jogra az 
úgynevezett vegyes dolgokban. Az idézett lapok szerént 
M . . . . abbé azt állitotta, hogy az állam ezen jogot ugyan-
azon czimen birja, mint az egyház és pedig a világi hatalom 
souveraine függetlenségének erejénél fogva, melylyel saját 
körében bir. 

Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy ily, már ma-
gában véve nehéz kérdések tárgyalása még nehezebb, ha az 
idő, melylyel rendelkezünk, rövid, amint ez olyféle értekezle-
teknél történik. Legjobb ily eseteben emlékbe idézni, és vé-
deni a pápai határozmányokat, melyek ott, hol ismeretesek, 
alkalmasak a társadalom javítására, eltávolitván a tévelye-
ket. A társadalom mai nap mélyen meg van ingatva, nem 
mintha a papi hatalom uralogna a császári fölött, hanem 
mert az állam rontott be a Sacerdotium jogterére. Ezen hely-
zetet a protestantismussal egyidejű tannak köszönhetjük a 
polgári hatalom függetlenségéről, melyet több, nem akar juk 
tagadni őszinte, d^ nem eléggé értelmes katholikus is vall. 

Ha csak azt állítanák, hogy a polgári hatalom, tekintve 
eredeté*, független, hogy a világi fejedelem souverain tekin-
télylyel bir a jogkörébe tartozó dolgokban, — nem volna el-
lenmondani valónk. De ebből csak azon következtetés von-
lató, hogy a világi fejedelem nincs alávetve más világi hata-
lomnak, de nem következik, hogy hatalma semmiféle módon 
nem lehet alárendelve egy magasabb, tökéletesebb rendű te-
kintélynek, minő a lelki hatalom. 

Minden hatalom Istentöl jő, miből a royalisták és galli-
cánusok azt a téves következtetést vonván, hogy miután a 
királyi hatalom is közvetlenül Istentöl vagyon, ez tökélete-
sen, absolute független a lelki hatalomtól is. E tévely meg-
czáfoltatik az apostol azon szavai által: quae autem sunt 
(potestates) a Deo ordinatae sunt. Nézzük csak mint okos-
kodnak e tárgy fölött az egyház tudorai, a legkitűnőbb hit-

tudósek. Isten ugyanazon időben a világi és egyházi hatal-
mat rendelte az emberek külső látható kormányzására; 
akarta hogy közöttük bizonyos viszony legyen, mert e nélkül 
nem érhetnék el czéljokat t. i. az emberi dolgok külső töké-
letes kormányzását : képtelenség volna azonban állitani, hogy 
a magasabb, a lelki dolgok rendje a világinak legyen a lá -
rendelve; nem marad tehát más, mint állitani, hogy a világi 
hatalom a lelkinek legyen alárendelve, szükséges tehát, hogy 
a világi uralkodásra souveraine hatalommal biró fejedelem 
igazgattassák a romai pápa által, kit Isten egyháza fejéül 
rendelt, és az igazság legfőbb őrének. 

Nevetséges volna azt mondani, hogy ha az előbbiekben 
kifejtett elvek állanának, a pápához tartoznék még a béke 
vagy háború üzenése is. Elég ily gyermekies ellenvetésekre 
válaszolni, hogy ezen dolgok azokat illetik, kiknek joguk és 
hatalmuk van azokat cselekedni, hanem hogy az egyházhoz 
tartozik megszabni azon csalhatlan törvényeket, melyek az 
embereket segitik még világi vonatkozású dolgaik teljesíté-
sében is . . . A legdicsőbb, hatalmasabb fejedelme t azok vol-
tak, kik az egyház irányában legtanulékonyabbaknak mu-
tatták magokat, kik pedig az egyház ellenségeinek szavára 
hallgattak, önnön népök csúfjává lettek, 

Azon ellenkező vélemény, mely a világi hatalmat az 
egyháztól tökéletesen függetlennek nyilatkoztatja ki, legin-
kább ki van fejtve, és a mennyire rosz ügyet védeni lehet, 
védve a „Defense de la declaration du clergé gallican" czimü 
könyvben, melyet ugyanazért a leghirnevesebb hittudósok 
kárhoztatásra méltónak ítéltek, ugy mint a pápák. Ebből 
iparkodott meríteni M . . . ur is, idézvén Gelasius, n. sz. Ger-
gely és I. Miklós pápákat. Az idézetek semmit sem bizonyíta-
nak, és mi még rosszabb, hogy még némi színével ruháztat-
hassanak fel a bizonyítékoknak, — meghamisittattak a „Dé-
fense" szerzője által. 

(Vége köv.) 

ROMA A „Monde" aug. 6-ról következő tudósitást 
közöl a szentvárosból: E napig a pápai zuávok központosítása 
a Rocca di Papan még nem volt befejezve. . . Aug. 10-re a 
pápa u j látogatása van kitűzve. A rendeletek ki vannak adva 
a vasút igazgatóságának Romától Frascatiig; minden el van 
intézve a pápa utazására. A katonák fényes fogadásra készül-
nek. Az idegenek közül sokan fognak csatlakozni mintegy 
tiszteletbeli őrséget képezendők a pápa körül, és bizonyára 
meg fogják tapsolni a pápai seregek ragaszkodását, ügyes-
ségét, avatottságát. 

Levelezőnk eddig nem tett említést azon kellemetlen 
benyomásról, melyet Romában az osztrák cancellár válasza aa 
allocutiora előidézett; gondolta talán, hogy az kivált katho-
likusokra nézve ugy sem lehet egyéb, mint szigorú megro-
vásnak tárgya. De mivel franczia és német lapok azt meré-
szelték terjeszteni, mintha a hihetlen praetensiokkal telt ok-
mány semmi ellenvetést sem szült volna Roma részéről, éa 
hogy a két kormány annak daczára szivélyesb lábon áll egy-
máshoz mint valaha ; szükségesnek véli ö is dementirozni a 
hasonló állitásokat, melyek egyedül a közvélemény félreveze-
tésére czéloznak. Beust válasza különösen recriminatiói és 
súlyos közvetelései által Romába sajnos benyomást okozott ós 
igazságos elégedetlenséget szült. Mondják, hogy a bibornok 
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államtitkár válaszolt az osztrák jegyzékre és különösen ki-
emelte, hogy a pápának joga volt ugy szólni, mint szólt; kö-
telessége azt kárhoztatni , mit kárhoztatott ; kárhoztatni 
névszerént megszegését egy kétoldalú szerződésnek, és ezt 
pótolni oly törvényekkel, melyek egyenes ellenmondásban 
vannak az egyház szabályaival. Reményleni lehet, hogy ezen 
válaszirat, mely a szentszékhez méltónak és határozottnak 
lenni mondatik, nemsokára köztudomásra fog jutni. 

A szentszék és az osztrák kormány közti egyenetlen-
ségek élesebbek mint valaha voltak, s méltán lehet tartani, 
hogy tekintve azon utat, melyre az osztrák politika vettetett 
egyhamar nem is fognak bevégződni. Az teljesen nem igaz, 
mintha Silvestri bibornok rendkivüli küldetéssel bizatott 
volna meg vagy lenne megbízandó kiegyezkedés, alkudozás 
végett, mint ezt különféle lapok híresztelték. Silvestri bibor-
nok ugyan viseli az ausztriai népek protectorának nevét, és 
készül is, mint évek óta szokása, ismét német fürdőket hasz-
nálni, de bizonyosnak mondhatom, hogy szó sincs róla mint 
közvetitőről a kiegyezkedésben, melyet Bécs részéről kellene 
kezdeményezni, és mely egészen más terrenumon lehetne 
csak eszközölhető, mint minőn az osztrák kormány áll. 

Romában egy pillanatig sem hitték dr. Pusey megtéré -
sét (mi sem közöltük a sokfelől terjesztett liirt, 1—k.) Ha 
ezen örvendetes esemény valóban megtörtént volna, annak 
hire közvetlenül egészen más uton küldetett volna meg, mint 
minőn ide jött. A leghitelesb kezekből jött levelek bizonyit-
ják, hogy a jeles férfinak megtérése az egyház keblébe még 
nem történt meg, de tanítványai által körülötte és Angolor-
szág különböző pontjain nagy mozgalmak történnek a kath. 
egységhez való visszatérésre. Tudva van, mily mély szaka-
dás létezik az angol egyház keblében különösen a liturgiára 
nézve is, és hogy sokan a főpásztorok közül vagy egészen 
vagy részletesen be akarják hozni megyéjökben is a kath. 
szertartásokat. íme erre vonatkozólag egy figyelemre-
méltó eset. 

Egyik ezen puseystikus pásztorok közül e tekintetben 
annyira ment, hogy hiveire a szentséggel áldást akart adni. 
De erre szükséges lett volna az oltári szentséggel birni, a 
miniszter pedig nem tudta, mi módon tehetne arra szert. 
Végre egy napon szándokát közölte egy kath. pappal és azt 
még nagy Ígérettel is reá akarta venni, hogy szerezne neki 
szent ostyát. El lehet gondolni mily benyomást okozott az 
ily kísérlet és mily indignatióval utasíttatott vissza. 

Ezen tény, melyről a leghitelesb egyének elbeszélése ke-
zeskedik, kétféle tanúságot szolgáltat : először hogy a puseys-
ták hiszik Jézus Krisztus valóságos jelenlétét az oltári szent-
ségben, és másodszor meg vannak győződve, hogy az igazi 
papi hatalom egyedül a rom. katholika apostoli egyházban 
áll fön és terjesztetik másokra. Nem tartathatik tehát hiu tö-
rekvésnek, ha a katholikusok szivéből és ajkairól ezer és 
ezer ima emelkedik naponként az Istenhez Anglia meg-
térítéséért ! 

A domonkosi szerzet alapitójának ünnepe a lehető leg-
nagyobb pompával tartatott meg a Minerváról nevezett Mária-
templomban hol a szerzetnek legkitűnőbb háza van ; a vigi-
1 ián szintúgy mint magán az ünnepnapon a temérdek hivőn 

: kivül sok bibornok, püspök, szerzetfönökök stb. voltak jelen. 
Igen régi épületes szokás szerint az Ara-Coeli-ferenczieknek 

főnöke többekkel szerzetes társai közöl jelenik meg ilyenkor az 
emiitett egyházban és egész napon át jelenvan a szertartá-
sokon szintúgy mint a domonkosiak egyéb ajtatossági gya-
korlatain is. Szent Ferencz napján a domonkosiak fognak 
menni a ferencziekhez, kijelentvén ekkép is a benső szerete-
tet, barátságot, melyben szent alapitóik Ferencz és Domon-
kos valaha éltek. 

Lavigerie, algiri érsek, nyolez napig Romában volt. Az 
árvák ügyében kifejtett bátorságát megillető szívességgel és 
üdkivánatokkal fogadtatott, valamint az önfeláldozó szerete-
tért is, melyet több ezreknek az éhhaláltól való megmentésé-
ben tanusitott. 

Schweitz kereskedelmi szerződést akar kötni az egyhá-
zi állammal, és öt esztendőre fog terjedni. Ezen módositás a 
kereskedelmi viszonyokban más államokra is ki fog terjesz-
tetni jeleül, hogy a hol az igazi haladásról, jólétről van szó, 
a pápai állam mindenkor kész a különféle országok viszonyait 
előmozdítani, javítani a kereskedelmi érdekeken és a népek 
közjaván. 1-k. 

PARIS, aug. 3-án. Olliviernek a pápai allocutio fölött 
tartott beszéde óta az egyház-ellenes lapokban sok megtáma-
dást lehetett olvasni, maga a beszéd szolgálván erre u j okul, 
ohajtott alkalmul. Azonban Ollivier sem találja mindig el ugy 
a hangot, hogy tetszést arasson a túlzóknál, az ultramontanok 
ellenségeinél. Erre vonatkozólag az „Union" a következő 
czikket hozza : „Nem szabad, úgymond, még a leghaladóbb 
szellemeknek sem csak egy perczig is megmaradni az igazság 
és igazságosság mellett anélkül, hogy magok ellen ne zúdít-
sák a forradalmárok indulatoskodását, méltatlankodásait. 
Ezen sorsban részesült Ollivier is; és ha ő ezt netán kereste, 
üdvözöljük őt a megtámadtatás miatt. Azon nap után, melyen 
az egyháznak elválasztásáról az államtól beszélt — mely esz-
me azonban kivihetetlen, — elég nagylelkű volt elismerni a 
kath. cultusköltségvetési vitában, hogy a budget szent köte-
lesség, megszeghetlen szerződés eredménye ; de azóta ki is 
van téve a legszenvedélyesebb, majdnem megkérlelhetlen tá-
madásoknak. 

A ,Siecle,',Opinion nationale/ ,Juornal des Débats' egya-
ránt kiméletlenek, gúnyolják őt őszinteségéért, nevetik szép 
álmait, reményeit, melyek ép oly haszontalanok, hiuk, mint 
ártalmatlanok ; mindegyike ezen lapoknak epét ömleszt a 
máskor annyira ünnepelt férfiura 

Megvalljuk,ha Olliviernek egyedül „őszintesége" idézné 
föl ellene e vihart, magára hagynók öt, védelmezze magát, 
mint tudja és akar ja ; ez ritka tulajdon a politikában, és a 
jeles szónok eléggé alkalmas annak megítélésére, megczáfol-
ja-e vagy megvesse ezen megtámadásokat. 

A „Debats" azonban tovább megy, és fejtegeti eredetét, 
természetét, érvényét azon kötelezettségnek, melyet az állam 
a cultusra nézve magára vállalt ; azt vitatja, hogy a budget 
nem kárpótlást, hanem csak dijt foglal magában a clerus ré-
szére, és hogy ily következtetésre jusson azt állitja, hogy az 
egyház jelenlegi dotatioja nem képviseli azon vallás-javakat, 
melyek egykor az egyháztól elvétettek, azon egyszerű oknál 
fogva, mert az 1789-i november 2-án elkobzott javaknak az 
egyház nem volt tulajdonosa. 

A „Debats" tehát egyenesen tagadja az egyház tulaj-
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doni jogát, miben egészen Barnave, Chapelier és Thouret el-
méletére támaszkodik. 

Ezen elmélet ismeretes ; szerénte az egyházjavak a 
nemzet javai ; a clerus a nemzetért van,melynek joga van azt 
megszüntetni, tehát még inkább javait elvenni ; a clerus tes-
tület; testület pedig nem létézhetik a törvény nélkül, a tör-
vény öt megszüntetheti, megfoszthatja. Továbbá az ország-
gyűlés eltörülte a rendeket, már pedig a clerus is a rendek 
közé tartozott ; lia tehát tulajdonos lett is volna, javait az 
állam örökölte. 

íme az okoskodás egész vadságában, mondhatnók 
egész brutalitásában. És a „Debats" azt elfogadja egész terje-
delmében ; pedig nincs hamisabb valami a tett, nincs igazság-
talanabb valami a jog szempontjából. 

A tulajdonjog vagy végkép szent, vagy semmi részé-
ben sem az. Ha az elvehető a testülettől,semmikép sem védhető 
az egyénre nézve is. Ha az állam ura a testületi javaknak, mért 
nevolnavagy lehetneaz egyesekéinek is? Acsalád, mely szintén 
testület,birhat-e nagyobb kimélettel mint bármely más testület ? 
És ha a clerus a nemzet miatt van, nincsenek-e ezért a polgárok 
is ? Nem mondatott-e már, hogy az örökösödési jog szintén a 
törvénytől függ; a törvény tehát ezt is megszüntethetné, és 
az állam elfoglalhatná az örökségeket, elnyomva az örökösö-
dési jogot? 

Az egyház társulat, melynek a természeti és isteni jog-
nál fogva megvan saját léte, és melyet a világ semmiféle ha-
talma sem semmisíthet meg. Három századon át, föláldozva 
11 millió vértanút, az iszonyú romai birodalom vérbe akarta 
fullasztani a társulatot ; de ez túlélte, legyőzte azt, és ha 
kell, e müvét újra fogja kezdeni. 

Ha az egyháznak van joga létezni, kell jogának lenni 
az életre is ; már pedig minden társulatnak, hogy élhessen, 
szüksége van a birtokolhatásra. A tulajdon egyik eleme az 
életnek ; a tulajdon pedig az egyházi társadalomban a keresz-
ténység első napjától keltezhető ; és a tulajdonnak, eredeté-
nél fogva, azon jellege van, melyet a cultusra szánt javak-
ban maga a pogányság is elismert, tudnillik : „res religiosae, 
res sacrae, res nullius" ellentétben a magán személyek bir-
tokával; minden „az egyház tulajdona" volt. 

Ezen tulajdon biztosítva volt származása által szintúgy 
mint czéljánál fogva. Származásra nézve az a hivők szabad, 
önkénytes adakozásából eredt ; czéljánál fogva pedig az a 
cultusra volt szentelve vagyis imádságra, alamizsna- és az 
oltár szolgáinak eltartásá:-a. E mellett meg kell emlékezni 
azon átkokról is, melyeket az adományozók ily adományok-
hoz fűztek mindazok ellen, kik a tulajdont megsérteni me-
részkednének, valamint az egyházi törvényekről is, melyek 
azok sérthetlenségének föntartására, megboszulására ho-
zattak. 

Az egyház tehát a legtörvényesebb módon birtokos, 
mert adományozás, szerzés utján jutott birtokához és védel-
mére szolgál, hogy pontosan teljesiti a terhet, mely e birtok-
hoz van kötve; ezen teher teljesen szellemi, senki sem telje-
sítheti, mint egyedül az egyház. 

Elvenni tehát az egyháztól az igy szerzett, annyira biz-
tosított javakat annyit tesz, mint megtámadni a collectiv bir-
tokolhatás elvét, mint megrabolni a legtörvényesb birtoKost; 

mint megszegni az adományozók sérthetlen akaratját , ki-
fosztani a szegényeket, az egyháziakat és a lelkeket. 

De a clerus a nemzetért van, a nemzet tehát azt meg-
szüntetheti ! Ez hazugság, ez gyűlöletes. A clerus Isten és a 
hivők szolgálatára van; a nemzetnek nincs joga lerontani 
az Istennek müvét, megfosztani a polgárokat vallási szabad-
ságuktól, a hivőket vallásuk gyakorolhatásától. Ha nincs jo-
gában megszüntetni, megölni a clerust, nincs joga azt meg-
fosztani sem. 

Ámde a clerus testület, a testület pedig a törvénytől 
függ mely azt meg is szüntetheti ! Nem igaz ; az egyház nem 
testület, hanem egyház, egyetemes társadalma a hivöknek, 
melynek meg van a maga hierarchiája, alkotmánya, független 
a nemzetek határaitól, a népek különféleségétől. Azt nem a 
törvény teremté, nem is ronthatja le, de meg sem is foszt-
hatja. 

Végre mondják, hogy a papság a három rend, osztály 
egyike volt, már pedig e rendek az Assemblée által eltörül-
tettek. Igaz, politikai rend volt az államban és ezen szem-
pontból véve el is töröltethetett, elveszthette befolyását, sza-
badalmát, politikai jogait, melyekkel birt. Ámde az egyház 
mint egyház áll, s valljon ez elegendő ok volna-e, hogy ja-
vai ellen oly rablás követtessék el minőt mások irányában az 
illetők aligha mernének elkövetni ? A harmadik rend szintén 
eltöröltetett, de valljon elvették a burgeoisie javait, elko-
bozta-e azokat is az állam saját hasznára ? 

A nemzet nem tulajdonosa mások javainak ; az egy-
háznak is megvan a legbecsületesebben szerzett tulajdonjoga, 
s azért az ki nem fosztathatott máskép, mint az erőszakot 
roszul palástoló sophisma által. Ez az igazság. 

És ezen igazság oly világos, hogy maga az Assemblée 
som merte tagadni. Mirabeau ezt akará határozattá emeltetni : 
„A clerus javai a nemzethez tartoznak," az Assembléé kike-
rülőt keresett és mondá : „a clerus összes javai a nemzet ren-
delkezésére állanak" hozzá tevén azonnal „azon teher alatt, 
hogy illő módon gondoskodjék a cultus költségeiről és az ol-
tár szolgáinak eltartásáról." 

Ezen „teher" ugy tűnik föl, mint tolvajnak a fogadása; 
de a kárpótlás is ki lőn elvben mondva. Kétségkívül voltak 
oly ̂ szónokok is, kik mint a „Debats," az egyházat szolgaságra 
akarták vetni, a papokat államhivatalnokokká óhajtották 
tenni és azokat ugy fizetni, hogy függetlenségöktől is meg 
lennének fosztva. Garat ezt cynicus nyíltsággal kimondá azon 
gondolatnak adván kifejezést, hogy a papokat államhivatal-
nokoknak kell nyilvánítani, épen ugy mint bármely tanács-
belieket. „Szükséges, mondá, hogy a hivatalnokokat a nem-
zet fizesse ; ha azok birtokosok, függetlenek is lehetnek." 
Függetlenek is lehetnek : ez az mitől a forradalom mindenütt 
és mindenkor irtózott ; ez az, mi megreszketteti a „Debats" 
protestantismusát és szabelvüséget. Rabszolga clerus, az állam 
által fizetett clerus, imo ez az ő eszménye ! A forradalom 
mindenütt tyrannismussá fa ju l , csak hogy megaranyozni 
igyekszik a bilincseket, melyekbe a hirdetett szabadságot 
veri. Azonban a közöntudat ez ellen föllázad és mondja : a 
tulajdonjog egyik föltétele a függetlenségnek. Szükségünk 
van szabad egyházra, szükséges tehát, hogy az birtokos is 
legyen. Ez régi axiómája Francziaországnak, és a democratiai 
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a helyébe nehezei) fogja tehetni tanának szolgaságát, foszto-
gatásainak erőszakoskodását. 

VEGYESEK. 
— A táviratok szerént f. hó 13-án véres összeütközés 

történt Scutariban a keresztények és a törökök az előbbiek 
elnyomatása miatt. 

— Wormsban, mely már Luther emlékszobrát birja, a 
zsidók közt azon eszme pendittetett meg, hogy Mózesnek 
emelnek emléket. A tudósitó szerént ez annál ajánlatosb volna, 
mivel Mózes az ő korában legalább is volt oly nagy szellem, 
minő Krisztus. Ezen városban emelni szobrot némileg törté-
nelmi ok is sürgetné. Mert a hagyomány szerént már Jeru-
zsálem elpusztulásakor, tehát a kereszténységnek Németor-
szágban való elterjedésénél sokkal előbb, ide zsidók hozattak, 
kiket mint foglyokat a Krisztus keresztre feszítésénél jelen 
volt egyik századosnak unokája vásárolt volna meg. — A 
zsidók Mózses törvényétől szintúgy eltértek már, mint a 
protestánsok Luther tanától, de ornant sepulchra propheta-
rum, mint bizonyos emberek. 

— Hírlik, hogy a pápa elrendelte volna, miszerént sere-
géből a protestánsok bocsáttassanak el, és ezen rendelet óta 
többen a protestánsok közül, hogy zsoldjokat megtarthassák, 
a katholicismusra térnek. — Talán becsületesebb oka is lehet 
a megtérésnek azoknál, kik a protestantismus elve daczára 
a pápa világi fejedelemsége, tehát hatalma és igy független-
sége mellett harczolnak ! 

— A Sorbonneban díj kiosztás volt e napokban, melyre 
a kis Napoleon is megjelent. A többi dijazandó ifjak közt 
volt Cavaignac fia is. Az oktatásügyi minister kétszer-három-
szor is fölszólitotta őt a díjnak a herczeg kezéből való átvé-
telére, de ő nem mozdult helyéről. Az ifjúság nagy örömri-
valgassál helyeselte a fiatal Cavaignac ezen magaviseletét ki, 
mint mondják, nyíltan kijelenté, hogy nem akar dijt elfo-
gadni azon császár fiának kezéből, ki atyját egykor mint 
gonosztevőt hurczoltatta el Hamba. Midőn Duruy fiának neve 
kiáltatott ki, általános pisszegés volt hallható, valamint akkor 
is, midőn egy valaki „vive le prince" kiáltotta. 

— Amerikában, ha valamely fontosabb ügy fölött akar 
a törvényszék Ítéletet hozni, mint volt, például Johnson ügye 
is, a lelkész a tanácsteremben imát szokott előrebocsátani. 
Az emiitett alkalommal a következő imát mondá a pap: 
Szálljon le Isten áldása mindazokra, kik itt jelen vannak, 
hogy az állam és nép javára nézve fontos ügyről tanácskoz-
zanak. Ur Isten nyújtsd malasztod bőségét a törvényhozók-
nak különösen a mainapon, hogy az egész eljárás az örök 
igazság törvényei szerént intéztessék, és a véghatározat ösz-
hangzó legyen Isten szent lelkével. — Igy járnak el Ameri-
kában ! 

— Aug. 15-én volt 100 éve, hogy sz. Kostka Szaniszló 
meghalt. Ezen alkalomra Borgogno áldozár, a cuneoi püs-
pök titkára gyönyörűen fogalmazott életrajzát adta ki a di-
csőültnek mint az olasz ifjúság egyik kedvelt erény példá-
nyának. 

— A havi Boldogasszony előestvéjén mintegy 50 zarán-
dok ment a rocciamelonei csúcson levő kis Mária-kápolnához, 
hogy a vígélyt ott töltené. Alig értek vándorlatuk helyére, 
roppant fergeteg támadt, és menhelyet a kis fa-kápolnában 
kerestek. Fél óra alatt háromszor sújtott a villám a kápol-
nácskába, a jelenlevő pap mindjárt az első lesujtásnál abso-

lutiot adott in artículo mortis, de a villám senkit sem ért ki-
vévén egy fiúcskát, kinek térdét érintette. 

— A lyoni „Semaine Catholique" szerént Konstantiná-
polyban az irgalmas nénikék egy árvaházat kezdtek épiteni, 
pénzökből azonban kifogytak az épület bevégzése előtt. A 
nénikék egyike, midőn a sultán a moscheaba ment, folyamod-
ványt nyújtott át a császárnak, ki azt kegyesen fogadta. Se-
gély azonban nem érkezett, a nénike tehát fölhasználva az 
alkalmat, midőn a sultán a Bosporuson akart kéjkirándulást 
tenni, ismételve kérvényt nyutott át. A sultán csudálko-
zását fejezte ki, hogy még nincs segítve a dolgon meghagyása 
ellenére; másnap 80,000 piastert vagyis ^0,000 frankot kap-
tak a nénikék. 

— Egy amerikai megszámlálta, hogy a bibliában van 
31,163 vers, 773,792 szó; 3.556,480 betü. Jehova neve 
6,855-ör fordul elő; közepét a bibliának a 117-ik zsoltár 
képezi. 

— E napokban Melun városa az orleansi szűz mellké-
pét avatta föl nagy ünnepélylyel emlékére a város megszaba-
dulásának az angolok ostroma alól 1430-ban. A mellképet 
Chapu Henrik szobrász ajándékozta és remek műnek mon-
datik. A mellkép leleplezése után Henri Márton, hires törté-
nész tartott dicsbeszédet. 

— Cosson Erzsébet, nemes angolhölgy, ki családjával 
utazott Olaszországban, Nápolyban az isteni malaszt által 
érintetvén elhatározta, hogy a kath. egyház keblébe tér. Ro-
mán keresztül Sorrentoba jött, és ott letette a katholikus hit-
vallást. 

— A kath. szellemű „Volksbote" szerkesztője Z a n d e r 
6 hónapi várfogságra ítéltetett, mivel Koburg herczeget meg-
sértette. Erre nézve megjegyzi a „Regensburg. Morgenblatt," 
valljon az államügyész ennyi buzgalmat fejtett-e volna ki a 
rosz sajtó ellen, ha a ,Volksb.' Koburg helyett a pápát, és a 
zsidó kapitány helyett egy püspököt sértett volna meg becsü-
letében? Azonnal idézi a ,Nürnberger Anzeigert,' melyben 
vizsgálat tárgyává tétetik : vall jon a biblia Isten vagy ember 
igéje-e? az eredmény az : hogy a biblia sok hamisságot tar-
talmaz, s túlzó vagy igen korlátolt zsidóiróknak eszméit fog-
lalja magában, és hogy Krisztus maga is, nemes és jámbor 
férfiú volt ugyan, de som Istennek fia, sem Megváltó, csak 
együgyű követői hirdették ennek és kötötték hozzá az üdvös-
séget vagy kárhozatot- Erre nincs büntetés ! 

— Kübel Lothár, a badeni főpapi szék administratora 
pásztori levelet bocsátott ki a vegyes iskolák ellen, mely 
alakjára szintúgy mint tartalmára nézve valódi remek miinek 
mondatik. Világosan, tömötten és rhetorikai emelkedettség-
gel adatnak elő benne az okok, melyek a vallás, paedagogia 
és jog szempontjából az ily iskolák ellen harczolnak. 

— A bajor iskolalap azon inditványnyal lép föl, hogy 
kik az iskolatörvény ellen active vagy passive agitálnak 
zárattassanak ki a tanítók egyletéből, a legelterjedtebb la-
pokban hirdettessék ki kizáratásuk egyszersmind a mód is, 
mely által félre lőnek vezetve, hogy az iskolatörvény ellen 
lépnének föl. — Jól jegyzi meg a ,Postzeitung,' hogy az is-
kolatörvény ellen senki sem agitál, csak az iskolának az egy-
háztól való elválasztása ellen; a mi a törvényben az iskolák 
emeléséről, a tanítók fizetéséről, özvegyeik nyugdijáról satb. 
foglaltatik, azt mindenki pártolja, örömmel üdvözli. — Ezen 
javaslat alkotmányellenes, mert az egyéni szabadságot, meg-
győződést sérti ; erkölcstelen mert sérti a felebaráti szeretet 
parancsát ; de aljas is, mert tág mezőt nyit az alattomos árulko-
dásnak, kémkedésnek. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiac« és aldunasor sarkán 9. su. 
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A moral és tekintély. 
(Vége.) 

I I I . 

U g y van : a vallás- és egyházi tekintélytől el 
szakadt „független moral" az emberi észnek legré-
mitöbb szörnyeit volt képes teremni. 

Mily szomorúan eltorzittatott az erkölcstan a 
1U. század ujitói által, kitetszik az állításokból, me-
lyekkel az ember szabad akaratát kiveszettnek, az 
Isten parancsait megtarthatlanoknak, a jó cselekedete-
ket feleslegeseknek, és csak egyedül a hitet tartot-
ták üdvözítőnek. (Lásd Möhler Symbolik §§. 2. 4. 
22. 24.) Ha csak ezeket tekintjük, alig lehet meg-
határozni: valljon azt csudáljuk-e inkább: mikép 
jutott ily symbolicus elvek mellett a moraltan a 
protestánsok közt, a jelen álláspontra ? Vagy pedig 
azt: mikép tarthatják a protestánsok magukat még 
ma is Luther követőinek, a kinek még ma is mint 
szerzőjüknek szobrokat emelnek ? ! 

Jóllehet pedig a 17. század másod felében ki-
fejlett Voltairi Encyclopaedismus, a ker. hitnek leg-
szentebb eszméit, és intézményeit rántotta le a gúny 
és megvetés fertőjébe : de az ezen talajban biu'ján-
zott moral- vagy inkább immoral-magvak, az ak-
korbeli bölcsészek erkölcstanai, melyek, a mint Li-
bermann Dogmaticájának egyik kötetében, egy 
tudós jegyzetben összeállítva olvastatnak, — nem 
csak az észt, hanem az emberi szivnek minden aljas 
és legnemtelenebb szenvedélyeit istenitették, — e mag-
vak, mondom, a fönemlitett prot. Symbolicus elvek-
nek igen analog és rokonhajtásai. 

Már fönebb emiitettem, hogy a legújabb philo-
sophiai rendszerekben a moral fogalma az isten-
séggel ugyanazonos: de minő istenség? Minő mo-
ral az ? ! 

Egy jeles szabadelvű iró azzal gúnyolta a scho-
lasticusokat, hogy minden megfoghatlan dologról 
tudtak fölvilágosítást adni ; de minő fölvilágosítást 
úgymond : „Christus secundum quod est homo, 
uon est aliquid!" Valóban ehez hasonlók ama érthet-
len, botor állitások, melyeket a legújabb philoso-
phok „Isten" és a „morál" fogalmáról adnak. „Das 
Absolute, mond Hegel, ist die Identität des Identi-
schen, und Nichtidentischen." — ,>Seyn, und Nichts 
ist dasselbe." — „Gott ist Gott nur ii -ofern er sich 
selber weiss; sein Sich-Wissen ist ferner sein Selbst-
bewustseyn im Menschen." Das Böse ist die innerste 
Reflexion . . . ist dasselbe, was die gute Gesinnung 
des Guten." — »Der allgemeine Wille, das Gute, 
Recht, und Pflicht (ist) ebensowohl, als auch nicht." 
jQ|ui potest capere capiat!" Értse a ki tud ja ! 

„A személyes Isten," Wacherot szerént „ostoba 
mese" (sotte fiction.) „Az erkölcsi törvény, úgymond 
ugyan az, „nincs megirva sehol, sem Isten, sem a világ-
ban; egyedül az ember lélekismérete a törvény-
könyv." 

A „Profession de foi du dix-neuvième Siècle," 
mely népkönyvvé lett Francz iaországban, ezeket 
mondja: „Az ész az Istenbe^pj élet, ez az Istennek 
jelenléte az emberiségben. Az ész Istenben gondol-
kodik, és az Isten ő benne." Nem-e ez a fönidézett 
bölcsészet, és keresztény tan : ha az Istent a világ-
gal ugyanazonositván, személyiségétől, tehát valódi-
ságától meg nem fosztaná? 

Proudhon azt mondja: „Az Isten eszméje ha-
szontalan: a religio egy, erkölcstelen hivatást telje-
sitő, embert lealacsonyító, népeket butító, s egy 
becstelen nőként a szemérem érzetét végkép levet-
kezett, és Isten helyett a gonosz szellemnek szolgáló 
csapodár." 

Taine : „A világ-egyetem, — úgymond — osz-
tatlan, és örök egység, mely nem származik egy 
külső s a világra nézve idegen októl, sem valamely 
titkos kútfőből, hanem egy átalános és a többihez 
mindenben hasonlító tényből: ama származási tör-
vényből (loi génératrice), melyből a többiek is foly-
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nak." — „Az erkölcsi világ épen ugy, mint a phy-
sikai, határozott törvényeknek van alávetve; a lélek-
nek csak ugy meg van a maga mechanismusa, mint 
a növénynek." — „Szellemünk, szintoly mértani 
pontossággal készitett gép, mint egy óra." (Lásd: 
Somogyi Károly. „A bölcsészet lényege, és feladata" 
akadémiai székfoglaló beszéd 11. 15. 17. 20. lapjait.) 

Mit mondjunk mindezekre egyebet, mint a mit 
a hírneves prot. tudós Menzel Farkas mondott: 
hogy t. i. „A német philosophia, nagy mesterei köl-
csönösen gunytárgyává tették egymást ; t. i. azon 
önhittséggel, hogy nincs Isten : hanem az ember Is-
tene ön magának. E professori hiúság megvetésbe 
hozá a tudományt is; és emez önistenitési tan oly 
félelmes módon olvadt a- század forradalmi szenve-
délyével össze, hogy minden józanabbak visszaret-
tentek tőle. „Akét uralkodó i r á n y a régi philosophia 
oly kinövései, és oly szélsőségek, melyektől szük-
ségkép vissza kell az emberi szellemnek fordulni, 
ha nem akar az őrültség állapotába esni; s melyek 
már csak azért sem tarthatók fön tovább, mivel az 
azokból vont következtetések a közéletet le-rombol-
ják, és minden rendet megsemmisitnek a világban." 
(Id. M. 9. 1.) 

Ez ime az egyház tekintélyétől elszakadt „fügt 
getlen mox-al." 

Nem tagadhatni, hogy magában az egyházban 
is a scholasticusok és casuisták tanai által az igaz 
moral eltorzittatott. „Quid enim luculentius exprimi 
potuisset, — úgymond egy kath. morultudós — „hoc 
praecepto : diliges Dominum Deum tuum ex toto 
corde tuo? Nullum tarnen aliud fere morum dogma 
tantis laxiorum casuistarum cavillationibus subje-
ctum fuisse novimus, ac istud principium, totiusque 
morális christianae fundamentum, atque principium." 
(Corbinian. Luyd l in Theol. moral. P. I. diss. 2. p. 
366. „Regula Fidei Catli. a Philippo Nerio Chris-
man, denuo revidit et edidit Philippus Jac. Spindler 
p. 11.) 

De épen ezen tévék muta t j ák : mily szükséges 
a moral dolgában az egyházi tekintély, mely egye-
dül volt képes az egymást ostromló vélemények 
áramlatában az erkölcsi elvek tisztaságát megőrizni. 
Tudnillik : 

Ismeretesek a legrégibb püspöki és zsinati ren-
deletek, melyek az egyházban mindig kötelezőknek 
ismertettek. U g y szintén találtatnak már az első idők-
ben a sz. a tyák nyilatkozatai, a moral dolgában, 
kötelező tekintélyű szabályok összeszedve. Találtat-
nak végre liirneves pápáknak a moral-tévek fölött 

kimondott Ítéletei szintén a jelen dicsőségesen ural-
kodó IX. Piusig. 

Ha mindezeket összeveszszük, el kell ismérnünk, 
hogy : 

1. Nagy tévely állítani: „a moral" mint bei-
tárgyban egy külprincipium-, nevezetesen az egy-
házi tekintélynek helye nem lehet. U g y szintén 

2. Nagy tévely állitani, a moral egy, és ugyan-
az bármi keresztény felekezetek közt; ugyanis a 
kath. moral főelveiben, ezeknek indokaiban, szerei-
ben, de még siker- és eredményében is különbözik a 
többi felekezetek moráljától. „Les peuples acatholi-
ques ont imparfaitement imité la charité chrétienne" 
mondá egykor Voltaire. 

3. Nagy tévely a vallás- és Istentől a morált el-
választani: ez, mint láttuk, még philosophicus elv 
gyanánt sem érvényesíthető: Mert még e szerént is 
áll sz. Prospernek ama szép versmondata : 

I 
„Est et in hac vita multis requies data Sanctis, 

Quorum animas mundus non tenet occiduus. 
Utuntur terra ut Coelo, fugientia temnunt : 

Quod credunt, quod amant, quod cupiunt : Deus est." 

Szintoly kevéssé érvényesíthető a vallás- és 
erkölcstan elválasztása kath. szempontból. Ezt csak 
az egyház tekintélyétől „független moral" enged-
heti meg : mert a kath. egyházi moralban „per om-
nia et in omnibus Christus." „Christus is die Quelle; 
aber Christus fort und fort redend, und wirkend 
durch das vom heil. Geiste geleitete Apostolat, oder 
die Kirche." (Hirscher id. m. I. B. p. 37.) 

Bacsák Imre, 
eperes-plebánus. 

A kmsztéi ivség és a rabszolgaság. 

(Folyt.) 

IV. 

A kereszténység terjedésével uj korány támadt a sze-
gény rabszolgákra nézve. A kereszténység megtanitá a népeket 
emberségesb gondolkodásra. (V. ö. Lactant. inst. div. lib. V. 
cap. 16.) A kath. egyház volt az, mely a különféle nemzetek 
rabszolgaságát megszüntette. (V. ö. Neue Sión : Die Sklaverei 
und deren Aufhebung durch die Kirche N. S. 1849. N. 9 — 12.) 
„His completis convocaito apud Ardamachiam totius Hiberniae 
clero et super advenarum in insulam adventu tractato et de-
liberate, tandem communis omnium in hac sententia resedit : 
propter peccata scilicet populi sui, eoque praecipue, quod 
Anglos oliro, tam a mercatoribus, quam praedonibus atque 
piratis emere passim, et in servitutem redigere consueverant, 
divinae censura vindictae hoc eis incommodum accidisse, ut 
et ipsi quoque ab eadem gente in servitutem vice reciproca 
jam rodigantur. Anglorum namquo populus adhuc integro 
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eorum regno, communi gentis exitio, liberos suos venales ex-
ponere, et priusquam inopiam ullam aut inediam sustinerent, 
filios proprios et eognatos in Hiberniam vendere consueverant. 
Unde et probabiliter credi potest, sicut venditores olim, ita et 
emptores, tarn enormi delicto juga servitutis jam meruisse 
Decretum est itaque in praedicto concilio, et cum universita-
tis consensu publice statutum, ut Angli ubique per insulam, 
servitutis vinculo mancipati, in pristinam revocentur liberta-
tem." (Conc. Ardamachiense 1171. (Irlandban.) Ex Giraldo 
Cambrensi cap. X X V I I I Hiberniae expugnatae.) 

S különösen a kath. papság volt az, mely mindenütt 
szakadatlanul dolgozott a rabszolgák sorsának enyhítésén, ja-
vításán ; s öt illeti az érdem is, hogy végre, igaz elég későn, 
az isteni jog az emberi gonoszságon győzelmet vivott ki. Ha 
valahol ugy valóban ezen, az elnyomott osztályok javára 
irányzott folytonos gondoskodása által bizonyitá be az egy-
ház, hogy ő anya és pedig kegyes és irgalomdus anya. Annyi 
bizonyos, a mint ezt az egész világ is tudja, vagy legalább 
tudnia kellene, kath. papok és különösen szerzetesek voltak 
azok, kik fáradhatlanul buzgólkodtak, szónokoltak, írtak és 
működtek mindenütt a rabszolgaság eltöröltetése érdekében. 
(V. ö. Bruchstücke aus der Geschichte der Aufhebung der 
Sklaverei, durch das Christenthum in den ersten fünfzehn 
Jahrhunderten ; Möhler által.) 

A régi világ összerogyott. Germán birodalmak kelet-
keztek s még mindig milliók sinlödtek rabszolgaságukban. 
A papság fejei lettek országnagyokká, ülvén a királyok ta-
nácsában, itt megujiták fáradozásaikat az elnyomottak javára, 
de elláthatlan erőködések tornyosultak azon szent czél ellené-
ben, melyet ki tűztek maguk ele. A táx-sadalom egész alkot-
mánya, a földbirtok rendje, a tény, hogy harcz és hódítás az 
u j államokat megállapitá, teljes hiánya a szabad iparűzésnek 
nem engedték gyors vagy átható eltörlését a rabszolgának. 
Egy oly szabály a baj t még rosszabbá teendette, elláthatlan 
forrongást idézvén elő. Csak lassankint lehetett a társadalom 
épületének megvetni jobb alapját s ezen utat választá a ker. 
papság is. A kath. papság fáradhatlan buzgósága- s tevékeny-
ségének sikerült is a földbirtokot czélszerübben rendezni, a 
hadakat s azok kegyetlenségeit szűkebb korlátok közé szo-
rítani, az iparűzést, a mesterségeket tisztes állásba emelni, az 
iskolát, tudományt megkedveltetni, szóval a társadalmi osztá-
lyok közt egy u j erkölcsi rendet megalapitani s az egész 
keresztény világban viszhangzott Nagy-Szent-Gergely pápá-
nak azon határozata: „Ha a világ teremtője s Megváltója 
ember akart lenni, hogy a kegyelem és szabadság által szol-
gaságunk bilincseit széttörje, ugy méltó és igazságos, hogy 
az embert, kit a természet szabadon szült s kit a nép-jog a 
szolgaság járma alá hajtott, eredeti szabadságába vissza 
kell a d n i / 

S ekkép Isten segedelmével sikerült a ker. világ hom-
lokáról letörölni az iszonyú gyalázat bélyegét ; ugy hogy a 
XV. században jogosan fölkiáltott II . Pius pápa : „Hála az 
égnek, és a szent széknek : rabszolgaság miatt Europa népei-
nek nem kell többé pirulniok." E győzelem kivívásában se-
gédkezet nyújtottak kiválólag az afrikai barbár s rabló álla-
mok fogságába esett ker. rabszolgák fölszabadítása- s kivál-
tására nézve a XI I és XIII . században keletkezett Szent 
háromsági (St. Trinitatis de Redemptione Captivorum) és a 

fogolyváltó Szűz Mária (Maria de Mercede) rendek. Az elsőt 
alapitá Mathai szent János és valoisi Felix remete 1200 év-
ben: a másodikat pedig nolaskoi szent Péter 1223. évben. 
Ezen jámbor szerzetesek a legtisztább Isten- s felebaráti sze-
retettől indíttatva bejárták a keresztény világot, alamizsnát 
gyűjtögetve a szerencsétlen foglyok és rabszolgák kiváltására, 
készek lévén szükség esetében a szegény foglyot saját szemé-
lyük árán is szabad lábra állítani. (V. ö. Bonaventura Borzo 
Annales Ord. St. Trinitatis. Hurter : Innocenz der dritte 4. 
köt, 213 1. 3. köv.) 

Midőn későbben a XV. században egy uj világrész föl-
fedeztetett, s az emberi gonoszság a nyomorult indusokat 
rabszolgaságra kárhoztatá, ismét kath. papok voltak azok, 
kik a kegyetlen emberkinzás s rabszolgakereskedés ellen ha-
talmas szavukat emelték s a spanyol urakat a bün föloldozá-
sa megtagadásával emberségesebb bánásmódra kényszeríteni 
serénykedtek. Las Casas, Montesina oly nevek, melyek mindig 
tisztelettel fognak emlittetni a műveltség évkönyveiben. A 
jezsuiták szintén mindenkor egyik kedves kötelességöknek 
tartották a mennyből aláhozott jézusi szeretetet mindenekre 
egyaránt szétárasztani. E társulat története örök tanuságul 
szolgál, mit képes a ker. hit az emberiség javára lenditeni, 
gyakran alig észrevehető eszközökkel. Mexicoban és Peru-
ban őkvédelmezék a rabszolgák szabadságát; Paraquajában 
pedig egy ker. minta-államot alapitának, melynél fogva meg-
mutatták a világnak, mint kell a szegény vadakkal bánni, 
belölök Istenfélő keresztényeket, békés, munkás és szeren-
csés polgárokat képezni, 

V. 

A jezsuiták, kiket a mostani világ annyira gyűlöl, a 
ker. hitbuzgóság, Isten s felebaráti szeretet müveiben minden-
kor igazán kitűnők valának. Szándékom e sorokban tekin-
tettel a szegény szerecsen rabszolgákra, egy igénytelen jezsui-
tának, a boldog emlékezetű Claver atyának áldásdus műkö-
dését rövideden föltüntetni. 

Kartagena Délamerikának városa volt azon hely, hol 
Claver annyi jót tett a szegény szerecsen rabszolgák javára. 
Kartagena a kereskedésre kedvező fekvésnek minden előnyeit 
egy egészségtelen éghajlatnak minden hátrányával egyesité 
magában. Az izzó égövnek forrósága, az ottani gyakori eső-
zések által nem csak nem szelidittetik, hanem elviselhetlenné 
lesz. A nedves és párolgó levegő, mely különben is oly káros 
az egészségre nézve, ezen felül sok mérges férget idéz elő, 
melyeknek éle a legvastagabb bőrt is áttöri, a testen, melyet 
megsebesit, fájdalmas hólyagokat hagy hátra. A hozzá nem 
messze fekvő tűzokádó hegyek gyakori földrengést s viharo-
kat okoznak, rendkivüli esőzések kíséretében, melyek szint-
úgy rombolólag mint termékenyítőleg hatnak. Nyolcz hónapos 
nyári forróságra november végétől april elejeig következik a 
hideg keleti vagy éjszaki szél, mely szintén pusztitólag hat. 
Jóllehet pedig kiválólag az idegenek tétetvék ki soknemü 
kellemetlenség- s veszélyeknek; jóllehet veszélyes,s Európá-
ban ismeretlen betegségektől fenyegettetvék, még is Kartagena 
a spanyol uralom idejében Délamerikának legnevezetesebb 
városai egyike vala, kikötőjében a leggazdagabb spanyol ke-
reskedők telepedtek le, minden nemzetek hajói horgonyoztak 
e város előtt, tárai pedig Mexico, Peru és minden szomszéd 
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sziget termékeivel telve valának. Itt lehetett látni a sok szo-
rongatást s veszélyt, melyeknek magukat alávetették az em-
berek nyereségvágyból ; itt az elkorcsosodást, melybe hanyat-
lott az emberiség ezen szenvedélyei miatt. Kartagéna egy-
szersmind egy nagy vásárpiaez vala emborkereskedésre. 
Evenként sok hajó érkezett az ö kikötőibe, melyeknek tágas 
térségei a szerencsétlen Afrikában összevásárolt vagy elra-
bolt szerecsenekkel voltak megrakva. Sokan közülök meg-
maradtak Kartagenában és különféle munkára, kiválólag a 
bányákban alkalmaztattak, a többiek falura vagy szomszéd 
szigetekre eladattak. Az isteni gondviselés itt egy nevezetes 
férfit, Claver atyát támaszta, a ki valódi angyalként őrködött 
felettök. 

Első és főgondját Clavernek az ujon megérkezett szere-
csen rabszolgák tanítása vevé igénybe. Hogy azt jó sikerrel 
meg is tehette, már megérkezésök előtt ez iránt intézkedett. 
Először is arról gondoskodott, hogy minden tájbeszéd számára 
saját tolmácsokat, kik mindig készek volnának őt követni, 
szerezhessen. Azután házról házra eljárt kéregetni egy kis 
italt, jó illatú vizet és mindennemű frisitőket a szerecsenek 
számára s ezekből folytonosan igyekvék némi készletet tar-
tani azon napra, melyen arról értesiték őtet, hogy egy egy 
hajó érkezett meg afrikabeliekkel a kikötőben. A kartagenai 
kormányzó és a legtekintélyesb hivatalnokok vetélkedve 
siettek őt ez iránt tudósítani, mert tudták, hogy nagyobb örö-
met ennél nem tehetnének, s valóban fénylett örömtől arcza, 
mihelyt ez iránt tudósiták őtet, szivélyesen köszöné e szolgá-
latot és megigéré nekik, miszerént érettök a szent mise-áldo-
zatot be fogja mutatni. Térdeire borult, Istennek esedezvén 
oltalmaért, fölkeresé a tolmácsokat, kikre szüksége volt és 
sietett mindennel, a mi a szentségek kiszolgáltatására szük-
ségeltetett, valamint a fönemlitett frisitésekkel a kikötőbe. 
Mily szinjáték nyilt itt a jelenlevők szemeinek; ott jöttek a 
szegény szerecsenek a hajóból, melynek alsó részében sürüen 
egymásra rakva és igen gyakran elégséges táplálék s ruházat 
nélkül feküdtek, félénk szemekkel és egy mély nyomornak 
minden jeleivel elö. De mihelyt lábukat a szárazra tették, ott 
állott a jámbor áldozárban a keresztény szeretet és leggyen-
gédebb szánalom képe előttök. Tekintete, arczvonásai szi-
vükhöz szólának, még mielőtt tolmácsai által bátoríthatta 
volna őket. Mindenikkel közülök a ki a szárazra lépett, kezet 
szorított : a betegeket saját kezeivel tevé a kocsikra, melye-
ket számukra fogadott, hogy elvigyék a korházba és senki 
sem volt közülök, a ki valamely jó akaratú részvétnek némi 
különös jelét nem vette volna töle. A szerecsenek azon meg-
győződéssel léptek a szárazra, hogy csak azért hozattak Kar-
tag enába, miszerént valamely iszonyú módon megölethesse-
nek . Claver tehát mindenek előtt ezen iszonyatos gondolatot 
igyekvék eltávolitani tőlök; biztositá őket az ő tolmácsai 
által, kik szintén többnyire az ö nemzetükből való rabszolgák 
valának, hogy az ő állásuk Kartagenaban jobb lesz, mint 
hazájukban és hogy rendeltetvék, nem arra ugyan, hogy a 
hamis isteneknek föláldoztatassanak, hanem hogy legyenek 
szolgái söt gyermekei az igaz Istennek és örökösei az örök 
boldogságnak. Mialatt a tolmácsok ilynemű tanitás által 
igyekvének a szegény vadak félelmét eloszlatni, Claver min-
denképen iparkodott szeretetét és atyai gondoskodását irá-
nyukban kinyilatkoztatni s elosztá köztük az e végre magá-

val hozott frissítéseket. Miután pedig ekkép megnyerő bizo-
dalmukat, elbocsátá őket a számukra rendelt lakaikba és a 
betegekhez sietett, kiket a kórodákba vittek. Ha még oly 
megromolva volt itt a levegő, ha undorítók valának a beteg-
ségek, melyeken a szerecsen rabszolgák szenvedtek, Claver 
barátságosan, mosolygó ábrázattal közelite fekhelyükhöz, 
megmosá a képöket, enyhité őket illatos vizzel, s átadá nekik 
a frissítéseket, melyeket élvezhetének. Mindazokat, kik élet-
veszélyben forogtak, haladék nélkül oktatá a legnevezetesebb 
vallásigazságokban s kiszolgáltatá nekik a keresztség szent-
ségét ; többen közülök a keresztség fölvétele után azonnal 
meg is haltak, ugy hogy az isteni gondviselés csak azért lát-
szék ideiglenesen életüket fentartani, hogy az örökké valóra 
ujon születtessenek. Miután igy a betegeket ellátta, elkezdé a 
többiek oktatását. 

Egy nagy épületbe gyüjté őket vagy a szabad ég alá, 
közepén bizonyos oltárféle volt fölállítva, melyen egy nagy 
emlékkép emelkedék, mely szent vallásunk egyik legneve-
zetesebb titkát ábrázolá. I t t az oltár körül félkörben széke-
ket iparkodék amint csak lehetett, szerezni s ezekre a szere-
cseneket, a tolmácsokkal együtt leülteté, ő maga pedig soha 
le nem ült s nem ritkán köpönyegét használá föl a végre, 
hogy a betegeskedőknek kényelmesebb ülést készítsen. Mie-
lőtt pedig elkezdé tanítását, letérdelt közepettük a fölfeszi-
tettnek képét viselve mellén s imádkozék lángoló ábrázattal. 
Aztán megkerülé őket és leirbatlan türelem- és szelídséggel, 
tanitá őket egyenként, hogy s mikép kell keresztet vetni. 
Ily módon igyekvék azután minden egyessel megismertetni 
egy-egy hitezikket, s volt gondja, hogy minden hitezikk 
után, melyet elmondának, a hitnek erényét magukban fölin-
ditsák. El lehet képzelni mennyi idő kivántatott, hogy ezen 
vadak, a kik jóllehet a természettől nem voltak oly buták, 
mint mondani szokás, de ilynemű oktatáshoz egy általjában 
nem voltak hozzászokva s többnyire már férfi korban levén 
nehezen is esett a legfontosabb vallási igazságokat felfogniok. 
Ha már a buzgó szerzetesnek Isten különös segedelmével, 
kit folytonosan imádott az oltáron, sikerült őket kitanítania ; 
ha meggyőződött minden egyesnek elégséges készületéről, 
akkor egy bizonyos napot rendelt a keresztség ünnepélyes 
föladására. Ezt pedig oly ünnepélyessé igyekvék tenni, a 
mint csak lehetett, hogy igy a szerecsenek minden által, a 
mit láttak és hallottak, a religio szentségére, melynek kebe-
lébe fölvétettek, emlékeztessenek és meggyőződjenek a szent-
ség mennyei erejéről, melyet fölvettek. A keresztség fölvéte-
léhez tizenként járul tak , mindnyájának le kellett előtte 
térdelniök, s ö végzé a szertartást, melynek értelmét cz al-
kalommal is megmagyarázá nekik, azon méltósággal, mely 
az ö hitének és ajtatosságának megfelelt. Keresztség után 
még néhány épületes intést is adott nekik és megölelé őket 
mindnyáját, atyai szeretettel. Mily öröm ömledezett a jám-
bor áldozárnak lelkén, ha aztán az ujon szülöttek seregét 
maga körül látta, és Isten csudálatos utairól elméikedék, a 
ki ezen szerecseneket emberek rabszolgáivá tétetni engedte, 
hogy saját gyermekeivé tegye. Nem kevesbbé nagy vala az 
ujon kereszteltek öröme. Az Isten kegyelme betölté szivöket 
egy idáig soha nem érzett mennyei örömmel és felvilágositá 
őket az igazságokról, melyeknek ismerete által önmaguk 
fölé emelkedtek. Majd az égre föltekintének, hol most a vég-
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telen Istenben, egy szeretetteljes atyát ismertek föl, majd 
Claverre néztek, kiben az Isten szeretete és irgaimassága lön 
kinyilatkoztatva előttük s nem tudták, mit mondandók legye-
nek, mig végre örömüket saját modorukban jelentették ki. 
Tapsoltak kezeikkel, leborulának a hittérítő lábaihoz, kiál-
tozának és vigadoztak. Claver ezentúl fáradhatlan szorga-
lommal folytatá a tanitást, valameddig a rabszolgák Karta-
genában maradtak. Midőn pedig megtudta, hogy elvitorlázá-
suk közel v a n , megkettőzteté buzgalmát. Gyakrabban 
meglátogatá őket, s vigaztalá a mint csak lehetett és megta 
nitá mindenre, a mit távollétükben is meg kelle tartaniok. A 
képesebbeket pedig még különösen is oktatá, figyelmeztet-
vén arra, mikép tanitsák a többieket, mikép kell a legneve-
zetesebb tanitásokat ismételtetni velők s különösen mikép 
scgitsék a haldoklókat. Elvitoriázásuk napján pontosan megje-
lent köztük, maga vezeté el őket a kikötőbe, megölelé gyön-
gédeden s áldozári áldozását adá rá juk . Ott állott aztán mély 
fájdalomban elmerülve a parton s el nem hagyá azt, mig el 
nem tünt a hajó szemei elöl. 

Igy gondoskodott Claver az ujon érkezett rabszolgák-
ról; azonban az ő buzgósága nem volt egyedül csak ezekre 
korlátolva. Munkay János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
U cs. k. ap. Fölsége aug. 10-röl kelt legmagasb [határozatával 

V o 1 n y János kassai örkanonoknak az opori cz. apátságot ; M a y e r 
Károly székesegyházi főesperes-kanonoknak a hold. Sziiz Máriáról neve-
zett Világosvár mellett i pankotai cz. apátságot, végre K a c z v i n c z k y 
Ede bártfai plebanusnak a Szentháromságról nevezett siklósi cz. apátsá-
got, és pedig az utóbbinak dijelengedés mellett méltóztatott legkegyelme-
sebben adományozni. 

ROMA. (Vége.) Egy legközelebbi czikkben fontolóra 
veendjük és megvizsgálandjuk, mit kelljen tar tanunk a p a t r i e ' 
által tett nyilatkozatról, mely szerént az u jkoru juristák, jog-
tudósok fedezték volna fel azon elvet, hogy egy politikai tény 
csak ugy lehet törvényes, ha igazságos is, és azon állításról, 
mely szerént a polgári türelem és a cultusok szabadsága gya-
korlatban volt már a kereszténység nagy századaiban is, sőt 
explicite Jézus Krisztus által is taníttatott. Ez alkalommal 
még csak azt a k a r j u k megmutatni, hogy M. . . . abbé urnák 
nem lehetett valami nagy bizalma az általa védett elvekben. 
Igyekezett ugyanis megmutatni, hogy a felhozott lelkismereti 
esetben a gyónónak véleménye valószínű (probable) mivel jó 
érveken és tekintélyeken alapult, miből következteté, hogy 
megérdemelte a feloldozást, mint bármely más gyónó, ki ha-
son valószínű vélemények után indul, habár ezek teljesen 
ellenkezők is a gyóntatóéival. De amíg igy beszélt más esz-
mék jelentkeztek szellemében, melyeket elfogadván, még 
syllogismusa összefüggését is megingatta. Ugyanis hirtelen és 
egyszerre azon gondolat támadt benne, hogy ezen poenitens 
tudatlan, habár előbb ugy tüntette fel, mint magas állású po-
litikai férfiút, ki a gyónó-székben leczkét ád a gyóntatónak. 
Ahelyett, hogy mondaná, miszerént a gyónónak fel kell oldoz-
tatnia, mert valószinü véleménynek hódolt, azt kérdi magától, 
nem volna-e helyesebb mondani, hogy a poenitens feloldoztat-
liatik, mivel legyözhetlen tudatlanság (ignorance invincible) 
állapotában vagyon ? íme két megoldása a feltett kérdésnek, 

egy helyett, melyek egyike kizárja a másikát. Megengedvén 
azt is, hogy a felhozott gyónó ily igazságok körüli tudatlan-
ságát le nem győzhette, hogyan fogja valaki bevitathatni, 
hogy a gyóntatónak őt e tudatlanságban meg kell hagyni, és 
ugy feloldozni, annál is inkább, mivel a társadalomban magas 
politikai állást foglaló ember van szóban, és az általa vallott 
tévelyek kárhozatos befolyást gyakorolnak a társadalomra, 
különösen, midőn olyanok által védetnek, kik az emberek 
kormányzására hivatnak, és miután a szentszék által épen 
ezért lettek kijelölve mint kárhozatra méltók ? 

Valóban M. . . . abbé ur a feltett kérdést meg nem ol-
dotta, a nehézségeket meg nem szüntette, azért mi tekintet-
tel az e tárgy körül kath . lapok által is mondottakra egyik 
legközelebbi füzetünkben a megoldást megkisértendjük. 

PARIS. E g y idő óta a democratia nemzetgazdászata 
Jgen sokat foglalkozik a munkával és a nőknek állásával a 
mostani társadalomban. Egyik nyilvános gyülekezetben, 
mely ezen tárgygyal foglalkozott, egy nő a következő nagy 
szólamot mondá ki. „A 18-dik század fölszabaditá a férfiút, 
a 19-nek föl kell szabadítania a nőt." 

Ezen állítás a férfi fölszabadításáról igen különösen 
hangzik, ha meggondoljuk, hogy a 18-dik századnak köszön-
hetjük a besorozást, az iskolai kényszert, az adók sokfélesé-
gét, a munkásnak a tőke alá helyezését, a családatya szabad-
ságának megszorítását, a saját javairól való szabad rendel-
kezésnek elnyomását, az egyesülhetési jog megszüntetését, 
és a gyámságnak egész hivatalos apparatusát, mely alá he-
lyeztettünk mint értelem nélküli és kezdeményezésre képte-
len birkanyáj. Azonban a fölszabadításnak ezen szólamát 
teljesen megérthetjük, ha tudjuk, hogy arról van szó, misze-
rént a nőnél is kiirtassanak a középkor elöitéletei, melyek a 
férfiaknál már lerontattak, és ezekhez hasonlókká tétessenek 
ők is a hitetlenségben és a divatos eszmékben vagy is a sza-
badosságban. 

Fölszámittatott a nők munkája, és ugy találták, hogy 
Párisban van 106,310 munkásnő, k iknek mindegyike közép-
számítás szerént naponként szerez 1 f rank 10 cent. (45 k r . ) 
A közép számításon tul van 770, kik naponként szereznek 
4 fr. 50 c., 39000-en 2 fr. 25 c., 49,000-en 2 fr., 17,000-en 
50 cent. De leszámítván a 4 hónapig tartó holt időszakot, 
áll a középszámitás, tudnillik 1 fr. 10 cent. Világos, hogy 
ebből egy személy alig fedezheti legnagyobb szükségeit is, 
és a nyomor a bün útjára löki öt. A democrata philantropok 
tehát, hogy a nöt visszatartsák a büntöl, jobb napi dijt emle-
getnek ; hogy pedig az ez által követelt jobb munkára ké-
pesebbek legyenek, szeréntiik meg kell őt szabadítani az 
előítéletektől; mert ha, mint mondják, a férfiú előtt gazda-
gabb források nyilnak mint a nők számára, ez onnan van, 
mivel a férfiak már fölszabadittattak egy más kor előítéle-
teitől. 

Látható, hogy a regény nincs roszul kigondolva, csak-
hogy szerzői egy kissé nagyon is sokat számitának a közön-
ség együgyüségére és combinatiojának hiányára, mely két-
ségkívül igen meglepőnek fogja tartani, ha hallja, hogy a nő 
egy más kor előítélete miatt nem lehet teherhordó, targon-
czás, katona, itömíves, kovács, hivatalnok stb. Mindeddig a 
a nőknek nem igen volt vágyuk a targoncza, katonai váll-
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bojt, vagy egyenruha után, és most sem mutatkozik semmi 
jele sem, mintha lemondva a testalkatuknak legjobban meg-
felelő munkáról, a férfiakkal ezeknek terrenumán akarnának 
versenyezni. Sokkal okosabbak ők, hogysem át nem látnák, 
miszerént egy egyszerű kísérlet eléggé be fogná bizonyítani, 
hogy physikailag lehetetlen a nőre nézve azon terrenumot 
elfoglalni, melyen a férfiak műkődnek a politikai és társa-
dalmi életben. Csak próbálják meg egy ezredet kiállítani a 
nőkből, gyakoroltatni őket a chalonsi táborban, és a Rhenust 
elfoglaltatni velők a férfiak ellenében ! Ha tehát a nő nem 
bírja mindazt teljesíteni, mit a férfi teljesít, józanul arra sem 
lehet gondolni, hogy neki egyenlő állás adassék a társada-
lomban a férfiúval. De megengedve, hogy minderre képes 
volna a nő is, mindig kérdezhetni : valljon ő mit nyerne ál-
tala, és mire jutnának a férfiak ily fölfordult világban ? 

A szabadelvű nemzetgazdászat, ezen nyílt sebe a mos-
tani társadalomnak, teremtette a nő jelenlegi munkáját, meg-
határozta az ahhoz tapadó társadalmi bajokat ép ugy, mint 
teremté a töke egyedáruságát, és a munkások nyomorait, 
tehetetlenségét. A munka, és a nő állásának kérdése a tár-
sadalmi kérdés corollariumja, mindkettő általában egy ré-
szét teszi a mostani kérdésnek. A határtalan concurrentia a 
bért azon pontra szállitá, hogy a munkásnak nem elegendő 
családja számára; ekkép ő kényszerítve van nejét és család-
ját a gyárba küldeni, a hol azok neki is concurrentiát csinál-
nak, s némileg fizetésének alábbszállitásához járulnak. Ily 
concurrentia rabszolgává, tette a munkás családját az atyá-
tól egész az újszülöttig, és mig a verseny tart, a szomorú 
helyzet is szükségkép igy marad. 

Semmi sem nevetségesebb, de egyszersmind tanulságo-
sabb is, mint látni, mint hullatnak képmutatólag könyeket a 
munkások sorsa fölött a szabadelvű lapok és nemzetgazdá-
szok, kik különben pártolói a korlátlan versenynek. Midőn 
ők a nök képesítéséről beszélnek a férfi-munkák elvégezlie-
tésére, a concurrentia kiterjesztésén dolgoznak és ekkép a 
munkás bérének csökkentésén is, növesztvén egyébként né-
mileg de csak rövid időre a munkásnőnek bérét. Ha egyszer 
meg lesz alapítva a concurrentia a munkások és munkásnők 
között, a két versenyző osztály bére rövid idő alatt szükség-
kép alább fog szállani. Ennek kell tulajdonítani, hogy a párisi 
nyomda-munkások, kiket a clericalismusról aligha lehet vá-
dolni, de annál híresebbek practicus tapintatukról, hatható-
san ellenezték a nő-munkások fölvételét a nyomdába ; jól 
átlátták előre, minő végeredménye fogna ennek lenni. 

Azt negélyzik, hogy ekkép a nő önállóbb lesz és egyen-
lő a férfiúval. Fölhoztuk az anyagi és gazdászati okokat, 
lássuk még társadalmi szempontból. A szabad nő elég levén 
magának mint a férfiú, nem lehet de nem is akar feleség és 
anya lenni; az anyaság, mely őt a munkától hosszú időre 
visszatartja és sok teherrel jár, nem fog neki tetszeni. Hogy 
megtarthassa állítólagos függetlenségét, sem feleséggé, sem 
anyává nem akar lenni, hanem oly lénynyé lesz, melyet be-
csületes körben említeni sem illik. A szabad nő, ki fölszaba-
dittatott egy más kor előítéleteitől és ki önmagának elég, 
éppen egyik sebe a divatos társadalomnak, mert az rövid 
ideig Parisban él is virágzik, de legtöbbet a brédai negyedben 
a Mabilleban stb. 

A bérnek nagyobbitása nem fogja erkölcsösebbé lenn 
a nőt, mint a korlátlan concurrentia nem gazdagítja a mun-
kásokat. Ha Parisban 400,000 munkás mellett 106,000 mun-
kásnő számíttatik, meg kell vallani, hogy a nőknek a műhe-
lyekben való alkalmaztatása oly kiterjedt, mint józanul kí-
vánni lehet. Hausman ur szépitési munkáinál 100,000 mun-
kástalkalmaz, de alig 1050 munkásnőt. A nőknek a műhelyek 
által a bűntől való visszatartóztatása valóságos utópia ; eddig a 
családi körben levők, nők, leányok, szolgálók mindig jobban 
ellenállottak a csáboknak, mint kik a műhelyekben foglal-
koztak. Ezen tapasztalat nem fog egyhamar meghazud-
toltatni ; a boulevardi fölszabadítottak bizonyságot tehet-
nek erről. 

Ily fölszabadítottak mindaddig nagy számmal lesznek, 
mig a könyvek, ujságlapok és színházak hirdetni fogják az 
erkölcstelenséget, fölingerlik a rósz indulatokat mindenféle 
alakban, mindennemű eszköz által ; lenni fognak mindaddig, 
mig az oly férfiú, ki elcsábítja és szerencsétlenné teszi a nőt, 
a helyett, hogy mint gyáva és nyomorult pelengérre tétetnék, 
inkább, mint valamely hős ünnepeltetik ; ünnepeltetik azon 
társadalomban, melynek fődicsösége, hogy az 1798-nak hal-
hatlan elvei által regeneraltnak mondhatja magát. A legjobb 
szolgálat, melyet a szabadelvű lapok és nemzetgazdászok a 
nőnemnek tehetnek, az volna, hogy többé ne beszélnének 
róla; főleg pedig szűnnének meg a divatos morált hirdetni, 
és engednének tért az egyetlen, igazi moralnak. 

Végre érdemes fölemlíteni szemtelenségét azoknak, kik 
beszélni vakmerősködnek a nő lealacsonyitásáról oly ország-
ban, minő Frankhon, hol jobban mint bárhol, nyilatkozhatik 
a nők talentuma, kivételes tehetsége akár a jóban, akár a 
roszban, mi elég bizonyság arra, hogy kitűnő helyet foglalnak 
el a társadalomban. Legyen elég fölemlíteni d 'Arc Johannát, 
Hachette Jankát és más hős nőket, királynékat le egész 
Sand George asszonyig, ki bizonyára nem panaszkodhatik, 
mintha nem becsültetett volna meg méltólag benső értékéhez. 
Nem akarunk szólni azon ezernyi hősnőről, kiknek keresz-
tény önfeláldozásuk kerüli a nyilvánosságot, de kiknek pá-
lyafutásuk, működésűk azért semmi esetre sem dicstelenebb, 
kevesebb hasznú, mint a modern gazdászoké. I-k. 

VERSAILLES. A versaillesi egyházmegyének „Bulle-
tin religieux" czimü lapja a következő liturgicus kérdés fö-
lött véleményez : „Mit kell tartani azon papról, ki a három 
megye egyikéhez tartozván, melyekben a romai liturgia még 
nincs életbe léptetve, és meghivatván a versaillesi megyébe, 
itt a párisi rituálét akarná követni?" 

Ily eset, mondja a lap, nem chimericus. Legújabban is 
a c—i lelkész meghivatott a keresztségi szertartások pótlása 
végett a v—i egyházba, és vonakodott a romai liturgia sze-
rént eljárni, és csakugyan daczára a helybeli lelkész tiltako-
zásának, a párisi rituálé szerént végezte a teendőket, melyet 
ő magával hozott. 

Fölütve a tridenti zsinat határozatait, a 7-ik ülés 13 can. 
ezt rendeli : „Si quis dixerit receptos et approbates Ecclesiae 
catholicae ritus in solemni sacramentorum administratione 
adhiberi consvetos aut contemni aut sine peccato a ministris-
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pro lubitu omitti aut in novos alios per quemcumque Eccle-
siarum pastorem mutari posse, anathema sit." 

Ennek következtében a hitvallás is, melyet a lelkész 
beigtatása alkalmával leteszen, ezt mondja: „Receptos quoque 
ot approbates Ecclesiae catholicae ritus in supradictorum 
omnium administratione recipio et admitto." 

Tagadhatlan, hogy a kérdésben levő lelkész nem jár t el 
a tridenti canon szerént ; vagy nem tudta e határozatot, mert 
csakugyan elhagyta az egyház által elfogadott, helybenha-
gyott szertartásokat; vagy ha tudta, nem lehet öt fölmenteni 
a határozat megvetésétől és az igy okozott botránytól. 

Hogy elhagyta a helybenhagyott szertartásokat és má-
sokat tett helyébe, könnyű bebizonyítani. Az egyház által 
elfogadott szertartartások a romai ritualéban foglalvák. Ha 
valamely egyes egyházban meg is engedtetnek vagy eltüret-
nekmás szertartások, ez csak kivétel, mely nem terjeszked-
hetik azon területen tul, melyre meg van engedve. A romai 
rituálé kötelező erejű a versaillesi megyében. A párisi rituálé 
szerénti szertartások a keresztség szentségének kiszolgálta-
tásában számos helyen és komolyan eltérők a romai rituálétól ; 
hogy erről meggyőződjünk, elég egykét helyet összeha-
sonlítani. 

A párisi rituálé szerént igen sok kérdés előzi meg a 
keresztség föladását, melyek épen nem tekinthetők a szer-
tartások szükséges részleteinek ; ellenben hiányzanak ezen 
kérdések : Quid petis ab Ecclesia Dei ? Fides quid tibi prae-
stat ? valamint ezen szavak is : Si igitur vis ad vitám ingredi 
etc. — Midőn a keresztelő a gyermekre lehel és keresztet 
csinál homlokán, mellén, a romai rituálétól elütő szavakat 
mond ki. Több szó módosítva fordul elő az Omnipotens sem-
piterne Deus imában. A Deus patrum nostrorum ima után, 
melyben az expleatur szó helyett repleatur tétetett, az exor-
cismus előtt más ima tétetett, tudnillik Deus Abraham 
stb., mely a fölnőttek kereszteléséből van átvéve és módosít-
va is Ezen szavak után : Nunquam audeas violare, a párisi 
rituálé kihagyja a zárszavakat: Per Christum Dominum 
nostrum. Az Aeternam ac justissimam kezdetű ima módosítva 
van és a ,Nec te latét ' exorcismus követi, melynek szövege 
sokban van változtatva. Ezen exorcismus után és minekelőt-
te a gyermek a templombavezettetnék, a párisi rituálé an-
ticipálja az^Epheta quod est adaperire szavakat; és midőn a 
pap a gyermeket a templomba vezeti, nem teszi reá stolájá-
nak végét, hanem megfogja a gyolcsozatot, melybe a gyermek 
burkolva van ; a rubricaban pedig hozzá tétetik : vei in bap-
tisterium ; hasztalan keresnők az utolsó exorcismust is. Az 
olajjal való kenést a keresztelő nem végzi hüvelykjével, ha-
nem fémlemezzel, mely virgulának neveztetik, és igy ujjait 
sem tisztítja meg. A Deus omnipotens ima után elhagyatik a 
Pax tibi. Az Accipe lampadem után nem mondatik : ser-
va Defmanda ta habeasque vitám aeternam ; e helyett : vene-
rit ad nuptias, olvastatik ad nuptias venerit, és a sanctis után 
hozzátétetik : et electis. Végre a párisi ritualéban nem fordul 
elő : Vade in pace et Dominus sit tecum. 

Ezen elhagyások és hozzáadások halálos bűnt foglalnak 
magokban ; az elhagyásokra nézve egy tekintélyes iró ekkép 
nyilatkozik : Omissionis nomine apellamus ea, quae (seclusa 
oblivione, ignorantia incolpabili et inadvertentia, quae culpam 

imminuunt) vei reticentur totaliter vei negliguntur, et morta-
lem culpam important, praesertim si rubricae sint praecepti-
vae ; secus vero si dirictivae, nisi ex contemtu omittantur. 
(Barruffaldi tit. 2 nr. 15.) 

Az igy eljáró papot nehéz fölmenteni a megvetés és 
botránkoztatás bűnétől is. „Sub nomine contemtus cadunt, 
mondja ismét Barruffaldi az id. helyen, quae fiunt cum animi 
taedio, sordide et indevote ; qui negligunt enim sacras cere-
monias, signum praebent indevotionis et qui indevoti sunt, ce-
remonias contemnant, nequedeillis curant." Ha ugy találnók, 
hogy a fenforgó esetben a teendők cum animi taedio, sordide 
et indevote végeztettek, a kérdés sulyosodnék, mert a hittu-
dósokkal együtt a tudós rubricista ezt mondja : „Iste contem-
tus peccatum mortale est, eo quod circa rem gravem versatur, 
quia nullám nec in ministris admittit confidentiam ; multo ma-
gis si timeatur scandalum." 

Azonban a szőnyegen levő esetben a keresztség kiszol-
gáltatása nem történt sordide, hanem indevote és talán cum 
animi taedio. Mert bizonyára devotio nélküli kiszolgáltatás 
az, és hivatala iránti taedium, midőn valaki vonakodik enge-
delmeskedni elöljáróinak ; legyen az azután akár a pápa, a 
legelső egyházi elöljáró, ki mint feje az egyháznak a romai 
rituálé használatát elrendelte az egész latin egyházban; akár 
a megyés püspök, ki lelkismeretes, buzgó végrehajtója a 
törvénynek, és kinek érzelmeit, akarat ját mindenki tudja. 

A mi a botrányt illeti, ennek nehezen van helye a hí-
vőkre nézve, kik keveset értenek a liturgikus kérdésekhez 
és fölteszik, hogy midőn a pap a szentségeket szolgáltatja ki, 
mindenkor mindent jól és lelkismeretesen visz véghez ; ám-
de megbotránkozott a helybeli lelkész, kin erkölcsi erőszak 
követtetett el ; megbotránkoznak azon megyei áldozárok, 
kiknek tudomására jut az ilyen eljárás. Helye volt a bot-
ránynak megyéjében azon lelkésznek, ki ekkép szolgáltatta 
ki a szentséget, melyben számosan a papok közül azon igye-
keznek, hogy megakadályozzák használatát a romai breviá-
riumnak még azoknál is, kikre nézve az már kötelező, és 
melyben többen a fiatal áldozárok közül, engedvén a dicste-
len buzgólkodóknak, abban hagyták a romai breviáriumot, 
melyet aldiakonusságuktól fogva használtak. Ily körülmé-
nyek közt egy kitűnőbb helyen levő lelkésznek példája és 
merészsége nemde jelentékeny- és siralmas horderövel birhat ? 
Nem fogják e ezt sokan ugy tekinteni, mint ragaszkodást 
bizonyos röpiratokhoz, melyek a romai liturgia ellen adat-
tak k i ? Nem tekinthető-e ugy mint a lázadás zászlójának 
fölemelése Páris nevében, a közjog és az ordinariusok tekin-
télye ellen ? 

De végezzük be. A lelkész, ki a keresztség szertartá-
sát a versaillesi megyében a párisi rituálé szerént pótolta, 
vétkes, és pedig több czinmél fogva halálos bűnt követett el. 
Tudatlansága talán kimenthetné őt a formális bűntől, de vall-
jon ezen tudatlanság nem bün-e reá nézve? 

A lelkésznek kötelessége oly plebauiában, hol hasonló 
visszaélés ismétléssel fenyegetödznék, kétségtelen ; meg kell 
előznie a visszaélést elkövetni akarót és figyelmeztetni, 
hogy sziveskedjék párisi rituáléját máshová vinni és ajánlja 
neki a visszalépést. 

Hasonló udvariassággal fog élni, ha valaki a mise szer-
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tartásain akarna valamit változtatn i, például, ha a végen 
püspöki módon akarna áldást adni *). 

A püspöknek kötelessége pedig, ha szükséges, ezen sza-
bályokat, kötelmeket újra az érdekeltek szivére kötni. A 
püspök az Istent az egyház törvényei szerént tartozik tisz-
telni, nem pedig az emberek tetszése szerént. 1-k. 

VEGYESEK. 
— Az einsiedelni tanulók hódolati föliratot intéztek a 

szentatyához, és gyermeki szeretetük jeléül 400 frankot csa-
toltak hozzá. 

— A szeretet-egyletek Olaszországban kérvényeket 
nyújtanak be a kormányhoz, hogy a részökre tett hagyomá-
nyozások vétetnének ki a terhes adózás alól. 

— A szentatya augusztus 10-én ismét szerencséltette 
táborát ; mise és apostoli áldás után meglátogatta a kórházat 
is, s jelenlétével szintúgy mint atyai szavaival megvigasz-
talta a szenvedőket. 

— A közép-rhenusi kath. helységekben nagy számmal 
terjesztetik a következő könyv: „Der deutsche Krieg von 
1866." Für Jung uzd Alt, von Ford. Schmidt, 10. Auflage. 
Benne a reformatio dicsőittetik mint a német nemzet legna-
gyobbszerü újjászületése, a szentiratok nyomán bebizonyitta-
tik (?) hogy a pápának el kell veszítenie világi hatalmát; a 
porosz sasa protestantismusfényébenmegujulóNémetország-
nak jelképe, mely leginkább az 1866-iki harcztéren ra-
gyogott föl. 

— A marseillei kórodában egy férfiú hunyt el, kiről 
senki sem gyanította, hogy ő szabadkőmives. A temetésre 
igen sokan megjelentek társai közül, és midőn a kórházi lel-
kész tisztkedni akart az elhunyt körül, a kőmivesek zaja mi-
att kénytelen volt visszavonulni. Sinite mortuos sepelire 
mortuos suos. 

— Sailer püspök emlékszobra, mely I. Lajos bajor ki-
rály költségén emeltetett, kinek a nagy főpap tanítója volt, 
gránitkő-talapzaton nyugszik. A szoborképet Windmann mo-
dellirozta, és Miller öntötte. A főpap rochetumban, cappában 
van föltüntetve, uszályát jobb karjára fűzi, baljában pedig 
könyvet tart, mely főtevékenységét jelzi a halhatatlan nevü 
Írónak és tanárnak. Regensburg legkedveseb emlékei közé so-
rozza szeretett főpapjának e diszes, fejedelmi hálából emelt 
szobrát. 

— Stuttgartban uj kiadásban jelent meg a következő 
röpirat : „H. Ewald über seine zweite Amtsentsetzung an 

*) A Rituum Congregatio orre nézve igy szól : Nihil omnino mu-
tandum, adimendum vol addendum, per quoscumqne clericos vel pres-
byteros ex his, quae in missali ordinario tani in rubricis quam in nigro 
praescribuntur. Qui secus fecevint, temeritatis uotam incurrere et anim-
adversione dignos esse censuit . . Cum ad aures S. R. C. pervenerit 
in nonnullis Ecclesiis ordinari et fieri caeremonias et ritus ecclesiasticos 
vario et diverso modo ab eo quam universaliter Ecclesia Romana consue-
vit, et prout in libro caeremoniali praescribitor ; eadem S. R. C. id minime 
ine expre.ssa ejusdem S. (J. licentia et online declaravit. Quare expresse 

mandavit, ut tarn canonici, quam alii quicunque dictarun Ecclesiarum 
ministri, officiales et magistri caeremoniarum a praedictis abstineant, 
nee audeant vel praesumant caeremonias ordinarias inmutare seu vari-
are, vel novas ordinaro diverse ac vario modo ab eo, qui in rubricis Mis-
salis et Breviarii romani et in dicto libro caeremoniali praeseribitur. 

der Universität Güttingen," melyben a jelenlegi németorszá-
gi viszonyok mesterileg rajzoltatnak. Ewald vonakodott a 
porosz kormánynak az esküt letenni, mivel azt nem tartotta 
lelkismeretével megegyeztethetőnek. Indokolása a következő 
pontokban adatik : Nem tehetem le az esküt a) mint hanno-
verai, mert György király nem oldozott föl teljesen az alatt-
valói eskütől, de azt nem is teheti, mert közte és Poroszor-
szág közt nem köttetett béke ; b) mint német sem, mert a szö-
vetség tagjai közt a békeszerződések megtörése és hódítás 
által szerzett jog nem érvényes, és egy német sem helyesel-
heti az igazságtalan polgárháború vívmányait; c) de mint 
keresztény sem, mert a kereszténység tiltja az esküvel való 
visszaélést. 

— Varsói tudósítás szerént egy ukáz jelent meg, mely-
nél fogva Lengyelországban , minden katholikus hiva-
talnok eltávolitandó, és még ez év folytán minden jelentéke-
nyebb állomás orosz származású és vallású hivatalnokokkal 
leszen betöltendő. 

— Mint Kölnben, Geldernben és más városokban, ugy 
Regensburgban is alakult hölgybizottmány, mely sorsolást 
rendezett a szentatya segélyezésére, s melynek élén Thurn-
Taxis herczegnő áll. A vállalatot a legjobb siker koszorúzta. 
A szentatya örömmel telvén el a ragaszkodás e szép nyilvánu-
lása fölött a herczegnéhez sajátkezüleg levelet intézett, mely-
nek tartalma következő : „Királyi Fönség ! A kath. érzület 
több rendbeli bizonyítványai közt, melyeke szentszék javára 
mindenfelől történnek, kiragyog az is, melyről királyi fön-
séged több úrhölgy nevében tett említést, kik szintén részt 
vettek a Jézus Krisztus helytartója iránti gyöngéd szeretet-
nek ezen tényében. Fogadja Fönséged benső hálámat és Isten-
hez intézett abbeli jókivánatimat, hogy mindnyájokra árasz-
sza ki áldásait és az emberi társadalmat megmentse azon 
csapásoktól, melyek azt fenyegetik. Teljes szivemből adom 
fönségedre és az úrhölgyekre apostoli áldásomat. IX. Pius. 

— A lapok egy, Florenczben jul. 30-ról kelt levelet kö-
zölnek, melyet Garibaldinak egy benső barátja intézett a 
a romai forradalmi bizottmány elnökéhez, meíyben monda-
tik : „A tábornok lázas nyugtalansággal váratik, és nagy-
szerű előkészületek történnek eljövetelére, mely mindnyá-
junk meggyőződése szerént jel leend u j harczra. — Livorno-
ban, mint magam láttam, készítik már az önkénytesek szá-
mára az üngöket, melyek azonban már nem vörösek, hanem 
feketék, és V. M. betűkkel vannak elátta (Vendetta, boszu ; 
Mentana.) A fövegen halálfej látható. Minden arra mutat, 
hogy ismét 1848-at fogunk megélni, csakhogy most tartó-
sabb alapra lesz minden fektetve, á nép tudja, de be is ta-
nítjuk, hogy a monarchia már meghalt, és többé föl nem 
támad. Respublicára vezetett, most már nincs szükség 
reá. Victor Emmanuelt már nem lehet megmenteni, a nép 
bosszúja föl nem tartható többé." 

— A felső austriai kath. egyletek gyűlésének aug. 3-án 
Linzben tartott ülését gróf Brandis nyitotta meg az apostoli 
hitvallás elmondásával: ezután gróf Stolberg pápai zuáv 
egyenruhájában lépett a szószékre és különösen kiemelte, 
mily örömmel ádozza föl a pápai hadsereg életét az egyház 
dicsőségeért és a szentatya jogaiért; ajánlotta a pápa és had-
seregének segélyezésére alakult sz. Mihály- egyletet. Stillfried 
bái-ó az említett egyletnek üdvös működését, áldásos eredmé-
nyeit ecseteié, fölemlité a veszedelmet, mely Németországra 
háramlanék, ha Romától elszakadna. Dika melegen ajánlotta 
a kath casinok alakítását. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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A kath. autonómiáról. 
i . 

A katli. egyház Magyarországban u j korszak 
küszöbén áll. U j életnek indult minden. Lassan las-
san fölépül azon hid is, mely a kath. autonomiá-
hoz vezet. 

Az avignoni hidnak épitéséről (a 12-ik század-
ban 1177. körül) következő eseményt jegyzének föl 
a történetírók. Ez időtájban t. i. még semmi hid nem 
vezetett Rhone folyón át s ezért sok ember bele is 
veszett, a ragadozó hullámok közt lelve sirját. 

Ekkor bizonyos Bencze nevü 12 éves fin, ki az 
oda való juhokat segité legeltetni, megjelenék az 
avignoni püspök előtt s kinyilatkoztatá neki, hogy 
ő az égtől föl volna hatalmazva, egy hidat épiteni a 
Rhone felett. — A nép, mely a gyermeket a püspök-
höz kiséré, nevetve fogadá e különös beszédet. De a 
püspök máskép látszék róla itélni ; elvezeti a gyer-
meket a város kormányzójához s ott még bővebben 
kikérdezi őtet. Bencze itt sem veszté el bátorságát, 
sőt arra kérte a kormányzót, hogy maga is jó példá-
val menjen elő s az épitéshez maga részéről néhány 
fillérét ajánlaná föl. A kormányzó mosolyogva hall-
gatá a lelkesült gyermeket s mondá neki : „Jól van, 
ime nézd ott a követ, mely az én udvaromban van ; 
ez elég nagy és nehéz is, hogy az általad épitendő 
hidnak alapjául szolgálhasson. Kapd föl bátran vál-
laidra, s vidd Rhone-folyóhoz, az majd jó kezdet 
lesz munkádhoz." A gyermek nem gondolkodott so-
káig, megköszöné az adományt, vállaira vevé az 
iszonyú nagy követ, s az egész nép szeme láttára 
vitte a parthoz. E pillanattól kezdve nagy buzgóság 
szállá meg mind a polgárokat, mind a földmivese-
ket, s a részvét csudálatosan gyarapodék a mű 
iránt; mindenki örömest látott hozzá, s rövid idő 

múlva készen állott a hid. („Chronic. Lugdun." És 
„Baronius Ann. Eccl. ad ann. 1177.") Bármint vé-
lekedjünk a rendkivüli esemény iránt, annyi bizo-
nyos, a hid csudálatra méltó módon csakugyan föl-
épült a város diszére, javára. Ezen esemény lebeg 
szemeim előtt, midőn a czélba vett kath. egyházi 
autonómiáról elmélkedem. Vannak, Istennek hála 
szép számmal hazánkban is, kik a kérdéses autonó-
mia ügyét mielőbb megtestesülve látni óhajtják, 
meg lévén győződve, hogy annak éltető melege föl 
fogja olvasztani a hithideg keblek dermesztő jegét, 
s a vallásos buzgalom Isten segítségével rövid idő 
alatt fölépité a hidat, melyhez annyi ' remény van 
kötve. iv. ' i 

• , . N a g y dolgok vannak készülőben; de épen'azért 
az egyházi szervezkedés körül fölmerülő minden 
nézetárnyalatot figyelemmel kell kisérnünk, s ha itt-
ott veszély mutatkoznék, ezt a század fegyverével 
el kell távolitanunk. Ily veszély fenyegetné az egy-
házat, ha hogy annyi ellenséges megtámadás mel-
lett, henyélve töltenők az időt, vagy pedig gyaláza-
tosan vonulnánk viszsza a térről, szabad kezet en-
gedvén azoknak, kik rólunk nélkülünk szeretnének 
végezni. — Csak az önzők s gyávák vonulnak visz-
sza a támadás elől. 

Voltak idők, midőn az egyház ügyeinek meg-
védésére a hivatali tekintély is elégséges vala, most 
pedig időket élünk, midőn a tekintély egymaga nem 
elégséges többé. S épen azért világszerte a katholi-
kusokra is a megpróbáltatás napjai következtek be. 
Teendőink száma mérhetetlen minden irányban ; 
s annál fogva ̂ kötelességünk is, hogy egy részt hí-
veinket viszonyaik fölfogásában helyesen tájékoztas-
suk ; másrészt pedig az autonómiának igényei iránt 
fölvilágositsuk ; résen kell lennünk mindenütt, hol 
egyházunk anyagi és szellemi jóllétének előmozdí-
tása, érdekeink megóvása a föllépést szükségessé te-
szik. Föl kell ébresztenünk azon meggyőződést, 
hogy romlott sziv és romlott elme, kit egyháza hő 
szerelme nagy tettekre nem hevit. 

Nálunk Magyarországban az autonomia utáni 
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vágy ujabb időkig, vagyis 1848-ig sajátságos körül-
mények következtében általánosan el volt hanya-
golva. Tagadni ugyan nem lehet, hogy egyes férfiak, 
sőt testületek is már jóval ezelőtt megértették a kor 
intő szavát s egy részről az egyháziak a világiakkal 
kezet fogva itt-ott szabályozták ügyeiket ; más rész-
ről az egyházi védnökök s világi kegyurak elisme-
résre méltó buzgalommal törekedtek nemes és fontos 
föladatuknak megfelelni ; azonban általánosságban 
szólva, a kath. egyház autonómiájának ügye mégis 
pangott, csak két évtized óta tűnnek fel e téren álta-
lánosabb jelentőségű örvendetes mozgalmak. 

A magyar püspöki kar 1848-ban tett Pozsony-
ban először lépéseket a végre, hogy a világi hivek-
nek minél tágasb befolyást eszközölhessen ki az 
egyház azon ügyeire, melyek a kath. autonomia körébe 
esnek. A magyar főpásztorok későbben is b. e. Sci-
tovszky J . bibornok herczeg-primás vezetése alatt 
„az autonomia kérdését ujabb vitatás alá vették s 
annak életbe léptetése végett elhatározták kérelmök-
kel a fejedelem zsámolyához járulni. Ezen folyamo-
dásra nem érkezvén válasz 1866-ban a primási szék 
üressége alatt, a püspöki kar még egyszer tárgyalás 
alá véve a katholikus e g y h á z törvényes állásának 
és autonómiájának ügyé t , s eziránti érzelmeit ki-
iejtve s folyamodásba foglalva, ezt az egri érsek ő 
nmlga 1867-ik januar hó 8-án ő Felségének szemé-
lyesen átnyújtotta, s a folyamodásban egyszersmind 
azon elhatározást is megemlité, mely szerént a püs-
pöki kar „a kath. alapítványok és iskolák ügyének 
a legfelsőbb királyi felügyelet alatti czélszerübb ke-
zelése iránt a jelen országgyűlés némely katholikus, 
s a kir. trón ebbeli jogainak sértetlen fentartásaért 
épületesen buzgólkodó tagjaival együtt külön aláza-
tos feliratban szándékozik ő Felsége kegyelmes 
szine elé járulni." 

Ezen előzményekből kiderül, hogy a magyar 
főpapok igen is fölismerték annak szükségét, hogy 
t. i. a kath. egyház is mielébb visszanyerje önkor-
mányzati jogát ; miszerint az állami gyámság alól 
fölszabadulván ügyeit saját hivei közremunkálásával 
annál sikeresebben elintézhesse. 

Az eseményekben oly igen gazdag 1867. jumus 
10-e örökké emlékezetes marad magyar hazánk tör-
ténetében. E napon egy 19 éven keresztül húzodott 
ingadozás lőn befejezve. Az ország kiegyezkedett 
fejedelmével. A 48-dik törvények hatályba léptek. 
Az alkotmány helyre állíttatott. De épen azért, a 
jelen alkotmányos időszakban mindinkább szüksé-
gessé vált, hogy a katholikusok közönyösségnek 

látszó apathiajokból a tevékenységnek terére lép-
jenek. 

E végre mint tudva van, maga a nm. vallás- s 
oktatásügyi miniszter Eötvös József ur buzditólag 
lépett föl, az ország főm. primása s esztergomi érsek 
ő herczegségéhez, valamint a nm. egri és kalocsai ér-
sekekhez mult évi juliusban egy kitűnő s nemes 
eszmékben gazdag levelet intézvén; melyben vonat-
kozólag az erdélyi katholikusoknak őFelségéhez ter-
jesztett kérelmére a kath. egyháznak autonomiája, va-
lamint a kath. világiaknak egyházi és iskolai ügyekre 
kivánt befolyása érdekében saját hazafiúi magasztos 
nézeteit kifejezni méltóztatott. Nem is késett ő her-
czegsége a primás, válaszával, okadatolva kimutat-
ván, hogy a magyar püspöki kar soha sem idegen-
kedett megosztani a világi hivekkel az egyház és is-
kola körében minden közössé válható munkáját s 
törekvését, s ennek foganatosítását, miután azt egy-
házunk szervezete általában nem gátolja, a püspök-
megyei községek terén eddig sem mulasztotta el ; 
országos téren pedig — hol is ezen közös befolyás-
nak egyedül az állam volt útjában, — testületi köz-
vetítő föllépés által már korábban megkisérté a va-
lódi akadályt a legfelsőbb engedély kieszközlése 
által elhárítani. A primás az autonomia ügyét ked-
vezőbbnek hiszi most, annyival is inkább, miután 
annak mind sürgető fontosságára, mind mcgóklási 
módjára nézve oly szerencsés öszhangzás nyilvánul 
a miniszter buzditó s pártolással kecsegtető felliivása 
s az érdeklett kath. egyház már ismételve előterjesz-
tett óhajtásai között. Végre biztositá a minisztert, 
miszerént a fenforgó kérdésben már különben is 
czélba vett tanácskozást az országgyűlési munká-
latok közelebb ujabb felvétele alkalmával ügyek-
vendik ismét megindítani s végmegállapodáslioz 
juttatni. 

A püspöki kar csakugyan hozzá is látott a do-
loghoz ; behatólag tanácskozók az autonomia szervezé-
séről s nem sokára meghozták a lapok az úgyneve-
zett püspöki munkálatot, mely azonban a várakozás-
nak nem felelt meg egészen, a minthogy ily alakban 
nem is volt a nyilvánosságra szánva. Hónapok 
múltak el s az autonomia kérdése az előtanácskoz-
mányok s a püspöki munkálat fölötti észrevételek, 
birálgatások körén tul nem léphetett. 

E közben megtartatott az erdélyi conférentia, 
mely tudvalevő okoknál fogva szintén nem vezetett 
czélhoz. 

S szózatok emelkedtek a hazában, hogy egy 
vegyes zsinat a 48-dik püspöki emlékirat nyomán 



— « 1 3 

volna az egyedüli expediens, a kath. autonómiának 
létrehozatalára. 

A sopronyi, nagyváradi, székesfehérvári kath. 
egyletek szintén kitűzték a lobogót, mely alatt ke-
zet fogva haladni kell, ha egyházi életünket, szabad-
ságunkat föntartani akarjuk. 

„Az autonomia megoldásának legczélszerűbb 
módja felett a püspüki kar (újra) komolyan és beha-
tólag tanácskozva, nem rajta múlik, hogy az egyház 
világi tagjai tanácsának befolyása mellett, az auto-
nómiára vonatkozólag megállapodás és egyetértés jöj-
jön létre oly javaslatban, melyet ő Felsége legfelsőbb 
szine elé terjeszteni lehessen a végett, hogy annak 
alapján az autonom egyházi gyűlések mielőbb rend-
szeresen megtartathassanak;" mondja prímásunk 
egyik viszonválaszában. 

Közelget az idő midőn az országgyűlés is az 
interconfessionalis kérdésekbe kénytelen lesz bea-
vatkozni. Már isföihitták a vallás s oktatásügyi mi-
nister urat az 1848. XX. vallás ügyébeni t. cz. élet-
beléptetése tárgyában. 

„Tekintve azt, hogy az 1848. XX. t. cz. által e 
hazában levő minden vallásfelekezetekre nézve meg-
állapított tökéletes jogegyenlőség és viszonyosság 
tényleg még mai napig sincsen életbe léptetve, sőt 
a jogegyenlőség és testvériség magasztos eszméjének 
ellenére, s a méltányossági közérzet valóságos bot-
ránykoztatására az uralkodó egyház még mai napig 
fönáll, a mennyiben az az 1848. előtt birt előjogait 
és kiváltságait tényleg most is teljes mértékben gya-
korolja:" 

„tekintve azon körülményt, hogy ily állapot az 
állam czéljával ellenkezve, az egy haza polgárai kö-
zött a meghasonlás és gyűlölködés magvait hinti el:" 

„nyilatkozatra hivatik fel a vallás- és közokta-
tásügyi minister ur az iránt, szándékozik-e ez ülés-
szak alatt az országgyűlés elébe az 1848. XX. t. cz. 
értelmében, egy a vallási jogegyenlőség és szent el-
vének életet adó törvényjavaslatot terjeszteni?" 

Az iskola- s nevelésügyre vonatkozólag szintén 
interpelláltatok már a föntisztelt val :ás- s oktatás-
ügyi minister ur, s igy az országgyülás akarva nem 
akarva mielébb kénytelen lesz beavatkozni az inter-
confessionalis kérdésekbe is. 

Minél fontosabb a föladat, mely a magyar or-
szággyűlésre vár, s minél döntőbbek kivált egyhá-
zunk sorsára nézve a következések, annál kénye-
sebb és lelkiismeretesb dolog a hivatás, mely e nehéz 
időkben a magyar egyház autonómiájának jutott. 

(Folyt.) 

1 !+• 

A kereszténység és a rabszolgaság. 

(Folyt.) 

VI. 

Láttuk Clavernek lángbuzgalmát a Kartagenába érke-
zett szerecsen rabszolgák körül, most rövid szemle alá vegyük, 
mennyit fáradozott más tekintetben is, bogy a szegény rab-
szolgákat az üdv útjára vezesse és megtartsa. Mint tudva van, 
ez idő tájban oly szerecsen rabszolgák is tartózkodtak Kai-
tagenában és környékén, kik még sem megkeresztelve, sem 
a ker. hitben megtanitva nem voltak. Claver atya ezeket is 
fölkereső és ha pogányságukban még annyira mégis valának 
keményedve, vagy az ő nem keresztény érzelmű uraik még 
annyi akadályt görditének is a tanitás elé, a jámbor áldozár 
buzgósága és türelmes szeretete győzött mindenen. 

Ha példás buzgóság jellemzé Clavert a szerecsen rab-
szolgáknak az üdv útjára vezetésében, még nagyobb buzga-
lommal igyekvék azokat a jóban megtartani. Naponta soka-
kat látogata meg saját lakásaikban, oktatá, vigasztaláés min-
den jóra inté őket. Gyakran látták őt óra hosszat nyilvános 
piacz- s utakon, gazdag kereskedőknél mindennemű alamizs-
nát kéregetve a szerecsenek számára ; de mielőtt ezt köztük 
elosztotta volna, egy egy hitczikknek vagy Isten parancso-
latjának magyarázatát meg kellett hallgatniok, vasár- s ün-
nepnapokon pedig egybegyüjté őket s elvezeté a szent misére, 
ha pedig ő maga el nem hagyhatta gyóntató székét, akkor 
í'cndesen hitelemzőit küldé el velők. 

A templomban a rabszolgák számára padokat és széke-
ket is készittetett, s az isteni szolgálat után minden öreg- s 
betegeskedőnek frisitőket osztogatott. Jóllehet magában véve 
igen épületes vala a hittéritőnek ezen szeretetteljes buzgósá-
ga, még is az előkelő urak s város hölgyei részéről keserű 
panaszok emeltettek ellene, mintha őket a templomból kiszo-
rítani s a helyiséget a rabszolgák számára, kiknek közelségét 
a rosz szag miatt el nem viselhetik, lefoglalni akarná. Azon-
ban Claver egész szabadelvüséggel azt válaszolá, hogy ezen 
szegény rabszolgák keresztények s mint ilyenek egyenlő 
méltóság- s jogokkal is fölruházvák csak ugy mint az ő uraik ; 
engedni kellett. Szintén nevezetes vala az ő állhatatossága a 
töredelem szentségének kiszolgáltatásában. A jezsuiták egy-
háza szintoly szegény vala, mint lakásuk ; kicsi, nedves s 
különféle légynemekkel tele, a viharok valamint a nap hő-
sége ellen pedig kevéssé megvédve, Claver gyónószéke épen 
az ajtó közelében állott, délig egészen a nap sugarinak kitéve, 
mindazonáltal ott lehetett az Isten szolgáját látni naponta jó 
korán templomba menve s legalább nyolcz órát kitartva ; 
vasár s ünnepnapokon pedig már reggeli 3. órakor ott vala s 
csak is déltájban hagyá azt el az utolsó misét olvasandó. Mig 
a rabszolgák állották körül gyónószékét, addig senkit sem 
eresztett magához ; az urakat azon észrevétellel utasitá el 
magától, hogy rájuk nézve könnyű volna gyóntató atyákat 
találni, a hölgyeknek pedig tréfáló együgyüségében azt mon-
dá, hogy az ő gyónószéke keményitett öltönyök számára 
szűk s csak is szegény szerecsennők találnának benne helyet. 

Kiváló szorgalommal őrködött továbbá lelki gyerme-
keinek erkölcsei felett, s meg nem nyugodott addig, mig a 
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a bűnre vezető alkalmakat nem látta eltávolitva és a rosz 
szokásokat kiirtva. A szerecsenek szenvedélyesen szerették 
a tánczot. Claver nem akará őket e gyönyörtől megfosztani, 
hanem szigorú szabályokat ira nekik elő a magaviselet- s er-
kölcsre nézve. Időről időre maga is meg akart győződni róla, 
valljon megtartatnának-e, s ha netalán észrevette a fegyelem 
megsértését, egyik kezében fölemelé a feszületet, a másikba 
pedig vőn egy vesszőt s szétüzte a tánczolókat. Az éjszakai 
halálünnepet, melyet a szerecsenek hazájukbeli szokás szerént 
némely bálványozó szertartással s különféle kihágások veszé-
lyével ünnepeltek, eltiltá a legszigorúbban, s erős szabályo-
kat is eszközle ellene mind az egyházi mind a világi ható-
ságok részéről. Meg nem szenvedte, hogy vasárnap bár mi-
féle ürügy alatt dolgozzanak ; azoknak, kik valódi szükségből 
ezt szokták tenni, alamizsnát szerze s igyekvék mindnyájá-
nak fölfoghatóvá tenni, hogy nem kell attól félniök, miszerint 
az ur szolgálata miatt szükséget fognának szenvedni, leg-
inkább pedig feltüzelék buzgóságát a káromkodók és része-
gesek. Ö nem elégedék meg azzal, hogy szigorúan szemökre 
hányta a hibát, melybe estek, hanem megparancsolá mások 
jelenlétében is, hogy az ily káromkodó a földet érintse nyel-
vével s ekkor lábát nyakára téve mondá Claver nagy nyoma-
tékkal : „Ki vagy te szerencsétlen ! hogy mersz te az ég ellen 
fölemelkedni az isteni fölséget szidni ?" Es sikerült is ily for-
mán a szigorúságot szelidséggel összekötve és^a szerecsenek 
ltodélyéhez alkalmaztatva, az elébe gördített akadályokon 
győzedelmeskedni. 

Kiválólag a nagy bö jti időszak volt az, midőn ̂ Claver a 
már megkeresztelt szerecsenek közt sikerdusan működött. 
Ekkor valamint adventben, meg nem szenvedé sem a tán-
czokat sem egyes nyilvános vigalmakat. Már korán reggel 
hajnal előtt elment a gyónószékbe, s egész nyolcz órát tölte 
ott. Mielőtt pedig a gyóntatást elkezdte volna, először a napi 
evangéliumot magyarázá meg összekötvén a^töredelmesség 
gyakorlatival, melyeket oly szivrehatólag monda el, hogy a 
szerecsenek hangos sírásra fakadtak körülötte és a .töredel-
messég szentségéhez oly szivbánattal járulának, hogy még a 
spanyolok is megszégyenítve térzék magukat. Délutáni két 
óra tájban újra a templomba ment, hogy ismét ugyanazon 
dolgot vegye elő ; mertezen idő különösen a']: szerecsennők-
nek volt föntartva. Ily folytonos fáradalmak a megromlott 
levegőben, nem ritkán annyira kimeriték a hittéritőt, hogy 
majdnem ájulásba esett. 

Böjti vasárnapokon egy csengetyüvel kezében egybe-
gyüjté a szerecseneket, azután pedig ima és ének közt elve-
zeté őket egy nagy piaczra s ott fejtegete előttük valamely 
nevezetes hittanitást, melyet megragadó intéssel s a töredel-
messég ébresztésével szokott volt végezni. Majd a templomba 
vezeté őket s mint hétköznap hozzá látott a gyóntatáshoz. 
Szivinditó vala kiválólag az öregek- és betegekrőli gondos-
kodása és figyelme. Hordozó székeken viteté őket a tem-
plomba ; midőn pedig elvégezték gyónásukat, maga szemé-
lyesen vezeté el őket az áldozási asztalhoz, s ha néhány 
pillanatra eltávozhatott, maga nyujtá nekik az eledeleket is, 
melyeket enyhitésül készíttetett számukra. 

A húsvéti időnek eltelte után fölkeresé azon betegeket, 
kik. a szentségeket a templomban föl nem veheték ; általjában 
egész éven át a beteg szerecsenek látogatása képezé egyikét 

főfoglalatosságainak.- Voltak bizonyos emberei is, kik megbe-
tegedett rabszolgáról azonnal értesiték őtet s hogy a betegek 
nagy száma mellett senkiről meg ne feledkezzék, pontos jegy-
zékét vezeté azoknak, s miután, szerzetes szabálya szerint 
semmiféle látogatást nem volt szaba d kisérő nélkül tennie, az 
áldozárok szolgálatára rendelt testvérek pedig nem ritkán 
nagyon is el valának foglalva, azért Claver kisegité őket kézi 
munkáik körül ; hogy azután annál korábban kimehessen 
velők. Sem a forró meleg, sem eső vissza nem tartóztat-
hatták őket ; egyik utczából a másikba futkosott a vallás vi-
gasztalását a szenvedéseikben elhagyatott rabszolgáknak ki-
szolgáltatva. Legtöbben közülök vagy a nagy kóroda tere-
mében sűrűn egymás mellett elhelyeztetve vagy holmi nyo-
morult viskókban, padlásokon és homályos szögletekben, 
melyek inkább tömlöczhöz mint lakáshoz hasonlitának, fekü-
vének és jóllehet némely jámbor keresztény szivesen akart 
is volna segiteni rajtuk, mind a mellett a betegek közelié te 
oly kiálhatlan vala, hogy nem maradhattak náluk sokáig. A 
büz, melyet a négerek tisztátalanságuk miatt terjeszténck, 
még inkább fölfokoztatott betegségök természete által. Leg-
többen utálatos fekélyekkel valának elborítva ; sokan szen-
vedtek rákban s még a himlő sem volt ritkaság köztük. Adjuk 
mindezekhez a légkör forróságát és nedvességét s el fogjuk 
gondolni, hogy gyengéd szánakozásnál több kívántatott, ily-
nemű betegeknél való kitartáshoz. S épen a nyomorúságnak 
ezen mélysége, mely a segélyt annál inkább szükségessé tette, 
elüzé még azokat is, kik segítettek volna raj tuk. Még az 
áldozárok is kénytelenek voltak kettőt vagy hármat közülök 
ellátva ajszentségekkel, távozni ; nem mintha buzgóság nélkül 
lettek volna, hanem mert természetük nem birta a bűzt elvi-
selni; csak Claver, kinek erejét a kegyelem csudálatos hatása 
támogatá, volt képes órákat tölteni közöttük. Megvetette 
ágyaikat, megtisztitá sebeiket, rövideden kiszolgálá őket 
mindenben, ha még oly irtózatosak lettek is, gyakran szere-
tetteljesen karjaiba zárá őket s a mit egy xaveri szent Fe-
renczről, egy siennai Katalinról és néhány más választott 
lelkekről olvasunk, hogy tudnillik a természeti ellenszegülés 
tökéletes legyőzése végett még a sebeket is, melyektől elijed-
tek volt, megcsókolák: ugy ezen nagylelkű önlegyőzés, 
melynek csupán emlitése is alig elviselhetőnek látszik, Cla-
vernél egészen közönséges vala. Egyébiránt Claver természete 
szintén nem egyszer undorodott azon tények elgondolására, 
melyekre a kegyelem ösztönzé őtet. Egy napon hitták őt bi-
zonyos szerecsenhez, a kit fekélyeinek büdössége miatt a ház-
nak egyik szegletébe elhelyezének. A rabszolga ura és négy 
más spanyol vigyáztak reá távolról, hogy meggyőződjenek 
annak igazságáról, a mit már eddig is gyakran hallottak volt. 
Claver a szerencsétlen rabszolgának, a ki egy rothadó holtte-
temhez hasonlita, első látásakor olynemü undorodással telt el, 
hogy visszaborzadt ; de gyorsan magához tért, félre ment s 
magát tanú nélkül hivén lenni, letérdepelt, imádkozék s testét 
a természetnek ezen önkénytelen indulatáért iszonyúan meg-
veszszőzé. Ekkor visszatért a beteghez s térden állva köze-
lite hozzá, megcsókolá minden sebeit s megelégedvén gyó-
násának kihallgatásával, hosszú ideig maradt nála, hogy őt 
ápolja s vigasztalja. A spanyolok, kik kiváncsiságból követ-
ték volt őtet a beteghez, csudálkozás s tisztelettől elfogulva, 
ott állának. Ok látták a szentet gyengeségében, hogy nagy-



ságát annál inkább bámulják. Ugy látszik, a hittérítő szána-
lomteljes gondoskodását különösen azon szerecsenek vevék 
igénybe, kik gyógyithatlan betegségeik által uraiknak is 
használatlanokká levének, s azért igen gyakran irgalmatlanul 
az ő sorsukra hagyattak. Ezeknek ápolásában soha ki nem 
fogyott buzgósága Igy három egész évig látogatott egy angolai 
szerecsen rabszolganőt, mindennel a mire csak szüksége vala 
ellátván őtet. Egy másikat tiz egész esztendeig ápola. Nyo-
morú viskóban, közel a város falainál feküdt szintén egy sze-
gény öreg elhagyatva az egész világtól. Egész haláláig vagy 
is tizennégy évig, hetenkint meglátogatá őt Claver, hozván 
számára élelmi és gyógyszereket. Kieszkőzlötte, hogy más 
jámbor személyek is gyakrabban meglátogassák őtet, ki ja-
vittatá viskóját, s alamizsnát gyűjtött számára az egész kör-
nyékben. — Nyári időben pedig elment a távolabb eső hely-
ségekbe s ott éhen szomjan keresé föl a rabszolgákat, tanitván, 
intvén, vigasztalván őket. — Igy tartott ez körülbelül vagy 
negyven esztendeig vagy is még csak élt a jámbor szerzetes, 
kimondhatlan szeretettel őrködvén a szegény rabszolgák 
anyagi és szellemi, testi és lelki jólléte fölött. (V. ö. L a vie du 
Y. Pere Pierre Claver de 1. E. d. I . par le P. Bertrand Gab-
riel Fleurian. Lyon. 1831.) Munkay János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PARIS. Mi minden nem ju t eszökbe a l apoknak j A 

„Liberté" neheztel, hogy a bibornokok három-negyed része 
romai vagy olasz ; söt azt állitja, hogy a franczia püspökök 
a concilium elé fogják terjeszteni, miszerént a bibornokok 
conclaveját püspökök conclavejává változtassa. Bizonyos, 
hogy ilyesmi a franczia püspököknek eszökben sincs ; és igen 
könnyű fölfogni, hogy a pápának választatása az egész világ 
püspökei által dőre gondolat. Ez fölforgatása volna az egy-
háznak, és előbb utóbb tekintélyének, függetlenségének árába 
kerülne. Nem is emiitjük a dolog pliysikai lehetetlenségét, 
mert mikép lehet 1,200 püspököt összegyűjteni ? A suffrage 
universel-nél a jog hiányt csakhamar az erőhatalom pótolná. 
Az egyház szellemi kormány, az ügymenet e durva módját 
nem ismeri ; nála a hatalom fölülről jön, nem alulról. A püs-
pököktől a választói hatalom átmenne az áldozárokra, ezek-
től a népre is. I ly tervek szülték a protestantismust. A con-
ciliumnak egészen más teendője leend, mint az egyházbani 
rendet lerontani. A bibornokok olaszok, vagy inkább nincs 
nemzetiségök, mert nincsenek semmi hatalom nyomása alatt, 
melynek ök alattvalói volnának. H a a szent collegium fran-
eziákból, spanyolokból, németekből ál lana, mily hatalmat 
gyakorolhatnának fölöttük a kath . hatalmak ! még illőbb, 
hogy a pápa se tartozzék egyikhez sem ezen nemzetiségek 
közöl. Egyébiránt is tudva van, hogy a fejedelmek törekvése 
volt mellőztetni az oly jelöltet, kiről tudva volt, hogy külö-
nösen egy fejedelemhez szit. Az egyház a schismának volt 
martalékja , midőn a pápa Avignonban lakott. A spanyolok 
nem akar tak franczia pápát, a francziák nem tűrtek spanyol 
egyházfőt. E szempontból egy olasz pápa senkit sem árnyé-
kol el ; a politikának sincs semmi érdeke ezen változtatni és 
azért teljesen impartialisnak látszik az olasz pápa minden 
kath. fejedelmekre nézve. 

Ezen helyzeten aligha lehetne változtatni erőszakos 

üldözés nélkül. Az egyház azért védelmezi jogait, mert szük-
ségesek tekintélyének szabad gyakorlatára. A suffrage uni-
versel által választandó pápának eszméje visszavetné az 
egyházat azon viszontagságokba, melyek bölcsőjét környez-
ték és melyek több századon át zaklatták. A püspökök min-
dig megmaradnak alattvalói azon kormányoknak, melyek 
alá nemzetiségűknél fogva tartoznak, és igy a választás oly 
testületből folyna ki, melynek függetlenségére könnyen nyo-
más volna gyakorolható. Csakhamar hivatalos kijelölés léte-
sülne ; a fejedelmek fondorkodása minden módon emelni 
akarná saját jelöltjét, és igy a választó testület akadályoz-
tatnék szabad működésében. Tisztán áll mindenki előtt, 
hogy a korszellem az egyháznak az állam alá való hajtására 
irányul. A k ik leginkább hirdetik a szabad egyház szabad 
államban féle szólamot, elsők, k ik kikiál t ják, hogy az egy-
ház köteles a közjognak engedelmeskedni, vagyis, hogy az 
egyház alá van vetve az államnak. Es mikép biztosithatnák 
magukat a püspökök a választandó képességéről ? A szava-
zatok szükségkép a leghirnevesebb férfiaira adatnának az 
egyháznak. Ámde épen a szónoki tehetségök vagy irói talen-
tumuk által legjelesb embereknél gyakran hiányzanak azon 
tula jdonok, melyek az ügyek vezetőjénél, államférfiunál 
szükségeltetnek. A pápának szükséges tulajdonok az okosság, 
szilárdság, erkölcsi és hitbeli szeplötlenség ; mindez pedig el 
van rejtve sokszor atömeg elől, és csak azok előtt ismeretes, kik 
közelről szemlélhetik. A bibornokok nagy részt egymás mel-
lett élnek ; gondolatjaikat gyakran kicserélhetik tulajdonké-
peni teendöjöknek legkiválóbb pontja fölött. Függetlenségök 
és ennek módja minden gyanú fölé helyzi őket. Az egyházi 
államban élvén egyik polgári kormánynak sem érzik igáját . 
Valóságos fejedelmek s mintegy tovább nyúlása, hosszabbu-
lása a pápa személyének. Ennél fogva igazságos és illő, hogy 
ök jelöljék ki a pápa utódját, mert csak ők tanulmányozhat-
j ák az egyéneket és igy egyedül ök alkalmasak a képesnek 
fölismerésére, megítélésére. Ezen bámulandó szervezet ad az 
egyháznak oly pápákat, k iket a világ bámul. Ne feledjük, 
miszerént az egyház természetében van, hogy szembe száll-
jon a világi fejedelmekkel. Az ö küldetése tanitani a népeket 
szintúgy mint a királyokat. Szükséges tehát, hogy a közegek, 
melyek által ezen tekintély nyilatkozik, a függetlenség szint-
azon jellegével bírjanak. A pápa független és független bi-
bornokok által választatik. A bibornokok ezen függetlensége 
biztosítva van az egyházi állam és az által, hogy Olaszország-
több kath. fejedelemségre legyen osztva. A gondviselés ekkép 
rendezte az ügyeket. A pápa helytartója Krisztusnak, és sem 
a bibornokoknak, sem a püspököknek, sem a hívőknek nem 
mandatariusa. A reformok tehát, melyeket ezen szervezettel 
ellentétben akarnak az egyházba becsempészni, a protestan-
tismus elvéből folynak és a nép souverenitása eszméjén 
alapszik. 1-k. 

TURIN. Az „Unita Catt ." Napoleon császárhoz az 
aug. 15-i ünnepély alkalmából a következő szavakat intézi : 
„Sire ! 1858-i febr. 11-én Orsini Felix, miután önt meg akar ta 
gyilkolni, elfogattatván, a börtönből önhez egy levelet 
intézett , melyben előterjeszté, mit kellene önnek Olasz-
országért tennie. Ön e levelet nemcsak szivesen fogadta, hanem 
nyilvánossá is engedé tenni ; később pedig a tettek bizonyiták, 
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hogy javaslatai el lőnek fogadva. Azután ugyanazon Orsini 
Felix marcz. 11-ről egy második levelet is küldött, mely 
ekkép kezdődött : Császári fölséged meg méltóztatott engedni, 
hogy febr. 11-röl kelt levelem nyilvánossá tétethessek ; ez vi-
lágos tanúsága ön nagylelkűségének, valamint annak is, hogy 
ott kifejezett óhajtásaim hazám jóllétére nézve viszhangra 
találtak ön szivében ; reám nézve pedig, ki már közel állok 
a halálhoz, nem csekély vigasztalás látni, mily olasz érzel-
mektől indíttatik császári fölséged." A piemonti „Gazetta 
Ufficiale" volt szerencsés első közölhetni császári fölségedhez 
intézett levelét Orsininak, és megjegyzé : „Valóban nekünk 
is mint neki (Orsininak) elégtételül szolgál látni, mily bi-
zalmas gondolatokkal foglalkozott a sir szélén a fölséges 
császár akarat járól , melyet hajlandónak ismert föl Olaszor-
szág iránt." 

Ezóta 10 év mult el, fölség ! és ki 1868-ban önhez e 
levelet irja, nem valami királygyilkos, ki önnek meggyilko-
lása által igen sok francziát gyilkolna meg; hanem Baudi 
Bernardin ő, az „Unita Catt." vezénylője. O soha sem igye-
kezett önt földhöz sújtani, vagy csak egy hajszálat is meg-
görnyiteni. Egyedül egy napon, midőn a párisi lapok azt 
állították, hogy elfogják temetni a pápát ; ezt Baudi nem irta 
alá, hanem inkább azt irta, hogy előbb fogja eltemettetve 
látni a második császárságot. Ezen bűnért, ön fölség ! engem 
per alá helyzett és elitéltetett ! Türelem ! Készülőben levén a 
citadellába menni engedje meg, hogy két sort intézhessek 
önhez, és fogadja azt oly nagylelkűséggel, mint fogadta or-
gyilkosának levelét. Nem követelem, hogy ez is nyilvános-
ságra hozattassék, közöltessék a „Gazetta ufficiale del Regno 
d' I tal ia" lapban ; nekem elég, ha ön elfogadja és olvassa, és 
megtart ja mint Baudi Bemard utolsó szavait, ki küszöbén 
áll annak, hogy végkép letűnjék a politikai színpadról. 

Ön e napokban Piombieres-ben volt, mint volt 10 év 
előtt, midőn Cavour gróffal azon nagy szerződést, melyet a 
„Gazetta Ufficiale" „fölséges a k a r a t n a k " nevezett , mely 
kifejezte önnek egész hatalmát, önnek egész felelősségét, és a 
mi egész szolgaságunkat. Mit lát ezen 10 év után ? Nyert-e 
valamit Önnek hirneve, dynastiája, Francziaország ügye, vagy 
ügye a rendnek, az igazi szabadságnak ? Feleljen ön Sire, 
meg van ön elégedve avval, a mit tett Olaszországban, Fran-
czia- és Némethonban ? Eleget tett-e Olaszországnak ? az 
olaszok, francziák és a katholikusok mondhatják-e, hogy ki 
vannak elégítve ön által ? 

A párisi érsek legújabb körlevelében szólván az aug. 
15-i ünnepélyről, önnek birodalmáról ezt mondja : „Mi első 
szülöttei vagyunk Europa népeinek, és 15 századot oly dicső-
séggel éltünk át, minőt versenyzőink aligha fognak valaha 
elérni. A jelen sincs szégyenére a múltnak, és más nem 
hiányzik , mint hogy a távolból látszassék mint valósult 
az, mit a múltban bámulunk." Tisztelem én minden érsek 
szavait, tehát a párisi főpapét is. Mindazáltal azt gondolom, 
hogy önnek nem csap nagy bókót, midőn még csak valósu-
lását várja őn uralkodása alatt annak, mit a múltban bámu-
landónak mond ; ez még messze lehet ; mi hasznuk van a jó 
fejedelmeknek, ha a késő kor fogja őket csodálni? nemkivá-
natosb-e, hogy kortársaiktól szerettessenek ? 

Szabad legyen figyelmeztetni, fölség ! azon különbségre, 
mely ön és a pápa közt foly, kik két ellenkező elvnek ; ellen-

kező államnak képviselői, mely hatalmakat jól irt l e ahyppo i 
nagy püspök. I X . Piusnak, hogy csudáltassék, nincs másra 
szüksége, mint hogy közelről szemléltessék; önnek pedig e 
végből szükséges, hogy távolról szemléltethessék. Minél 
jobban közelednek az emberek Romához és jönnek Piushoz, 
annál inkább üdvözlik, bámulják a pápa-kirá lyt ; ellenkezőleg 
minél közelebb ju tnak önhez és lá t ják müveit, annál inkább 
oszlik csalódásuk. Más nem hiányzik, mint hogy fölséged a 
távolból láttassék, mondá a párisi érsek. Talán nagynak 
fogna ön látszani a francziák előtt, ha azok önt Szent-Ilona 
szigetén szemlélhetnék ! 

Legyen bármint; én ma, mint önnek ünnepén megmu-
tatom a módot, mely által a közelből is nagynak fog ön lát-
tathatni ; ez könnyű dolog, csak legyen ön igazán katholikus, 
mint voltak Francziaország dicsőségének 15 százada alatt a 
k i rá lyok! Orsini Felix szavára ön 1858-a forradalmi császár 
let t ! legyen ön 1858-ban Baudi kérelmére kath. király ! Mint 
egykor Clodvignak mondatott, mondom önnek én is : Imádjad 
azt mit elégettél, és égesd el azt, mit imádtál ! Imádtad a 
forradalmat, megégetve vagy megégettetni engedve a pápát. 
Bátorság, Sire, imádja e pápát és égesse el a forradalmat ! 

A jeles ügyvéd, Cancino, hogy engem védhessen, meg-
irta e 10 év történelmét. Kérem önt Sire ! olvassa azt, elmél-
kedjék fölötte és gondoskodjék önmagáról. Még talán van idő, 
de gyorsan cselekedjék. Cselekedjék igy, hogy kik közelről 
lá t ják önt, mondhassák : íme sz. Lajos utódja, ime az egyház 
első szülöttje ! Ekkor meg fogja érdemelni az isteni segélyt, 
melyre számit. Ha nem ; Isten, ki önt eszközül használta mint 
Cyrust, mint a romai birodalmat, mint önnek nagybátyját, ha 
betöltötte gondviselés terveit, összezuzandja önt mint töré-
keny nádat. 

Nem ro3z akaratból irom ezt. Nem szeretem önt, Sire, 
valami gyengédeden, mert nem is volt okom ; de senkit sem 
gyűlölök is. Katholikus vagyok mindhalálomig,egész politikám 
a katholicismus. Tekintem a pápát, tekintem az egyházat ; mit 
te t t ön annak is, ennek is, és innen itélem meg. Roszabbat is te-
hetett volna ön, megvallom, de mindenesetre nagy roszat tett 
ön az egyháznak, és ezt nyiltan kimondom. Szükséges, hogy 
változtassa irányát. Ha megrettentette önt Orsini bombája ; 
féljen ön még jobban Isten igazságától. 

Önnek consulja a Tur inban lakó francziákat fölhivta, 
hogy aug. 15-én mint Napoleon ünnepén jelennének meg a 
Te Deum-on. É n ugyan nem vagyok franczia, de minekelőtte 
fogságom helyére mennék kiállandó büntetésemet, elmegyek 
ezen misére és imádkozni fogok önért. Kérni fogom Istent, 
hogy adja malasztját, miszerént fölismerje a roszat, és erő-
sítse akara t já t annak kipótlására. Higyje meg, nem sokan 
fognak oly hévvel, oly őszintén imádkozni önért, mint én. 
Mert én belátom, mily szüksége van önnek az isteni kegye-
lemre, hogy mondhassa : Nunc coepi ! Ezután kath. császár 
akarok lenni. Szavaimat a tények fogják igazolni, és a bámuló 
világ föl fog kiáltani : Haec mutatio dexterae Excelsi." 

1-k. 
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IRODALOM. 
„Les deux procès de condemnation, lc3 enquetes et la sen-
tence de rehabilitation de Jeanne d'Arc" par M O'Reilly, 

conseiller à la cour imperiale de Rouen. 

Megragadó jelenet, melynek egyébiránt igen kevés ta-
nuja volt, ment véghez 1866-ki octoberben a roueni székes-
egyházban. Halványan sugárzó nap állott a régi és fölséges 
metropolis fölött, lehettek mintegy tizenheten jelen, köztük 
4 áldozár, egyiköl Cochet abbé, megyei architectus, egy jour-
nalista és több munkás. Reggeltől kezdve folyt a munka a 
szentélyben az evangelium- oldalon, folyt az ásás, melynek 
eredménye lön ifjabb Henrik szobrának fölfedeztetése. Még 
ezentúl is folytattatott a munka azon a helyen, melyet a 
chronikások kijeleltek mint olyant, hol a hires Bedfordnak, 
Francziaország regensének sirboltja volna. 95 centimeternyi 
mélységben a munkát vezénylő Cochet egy ólomkoporsóra 
bukkant, mely megnyittatván egy csontváz tünt elő, magas 
és rendkivüli erőre mutató. A fej némi balzsamréteggel 
befedve fekete hajtól környeztetett, az arcz ég felé volt 
fordulva 

Ez Bedford volt, ki a roueni kastélyban hunyt el 1435-i 
September 14-én, ugyanazonhó 3U-án temettetett el mint ki-
rályi személy és roueni kanonok a székesegyház szentélyé-
ben. Négy századig nyugodott itt e herczeg, ki korának 
egyik legtökéletesb férfia volt, ép oly hős a harczban, mint 
mély politikus, de egyszersmind főüldözője az orleansi szűz-
nek, ámbár ellenkezőt szinlelt, és az igazat megvallva, ö 
volt első és legkitartóbb oka a merénynek, moly a hős leányt 
a máglyára Ítélte. Most szemlélve őt szánakozás gerjedt a 
jelenlevők szivében, s mindenkiben ugyanazon egy gondolat 
ébredt. E pillanatban újra viszhangzott egész Francziaor-
szágban Jeanne d'Arc neve, nemzeti aláirás nyittatott, hogy 
emlék emeltetnék a szűznek és pedig méltó hős lelkéhez; a 
lapok különbség nélkül lerótták hódolatak adóját nagy em-
léke iránt, több könyv is adatott ki ugyanazon időben mind-
egyik magasztalván önfeláldozását. A legékesszólóbb a jkak 
magasztalták őt a szószékek magaslatáról, a költők kobozai 
ékes dallamokat zengtek, a tudósok emlékének áldozták föl 
virrasztásaikat, általános volt a lelkesülés, a dicsöités. Bed-
ford egy pillanatra azért látszott megjelenni, hogy mintegy 
tanuja lenne a fiatal szűz diadalának, dicsőségének, kinek 
nevét ő örökre meg akarta gyalázni. 

Csudálandó igazságossága Istennek ! Ugyanakkor a 
cour imperialnak egyik roueni tanácsnoka, ép oly nemes 
szívű mint kitűnő szellemű, bocsátotta közre első müvét a 
hős leányzóról, és gyűjtötte az anyagot egy nagyobbszerü 
műhöz, mely az igazság müvére nyomná a pecsétet négy száz 
esztendő után. Ezen munka megjelent, kimeritő, világos ha-
tározott. Azon városban levén írva, mely tanuja volt Jeanne 
d'Arc önfeláldozásának, majd nem a máglya oldalánál, Nor-
mandia egyik legkitűnőbb törvény tudósa által, ez a legszebb 
fénykör, mely a szűznek homlokát övedzheti, ekkép várván 
a szentté avattatást, melyet az egyház egykor talán meg-
adand neki minden jó keresztény óhajtása szerént és öröm-
nyilvánítása közt. Az orleansi nagy püspök e műről néhány 
szót ejtett, melyek foltárják egész becsét : „Szerénten, mondá 

a bámult főpap, hasonló mű kiadása legszebb panegyrisa 
Jeanne d'Arcnak. Minden szóból ép oly ellenállhatlan mint 
csodálandó vonásokban emelkedik ki e hősnőnek nagy lelke, 
kit egykor talán szabad lesz mint szentet tisztelni." Ily ör-
vendetes auspiciumok közt jelent meg a mű, melyet főpont-
jaiban t. olvasóinknak is be akarunk mutatni. 

I. Az elitélés és rehabilitatio ügymenete képezi Jeanne 
d'Arc dicsőségét; annak hü megismertetése, véleményünk 
szerént, a legszebb emlék és legtarósabb, mely nevének örö-
kitésére emeltethetik. Ilyen az O'Reilly által kiadott mű. — 
Már Quicherat ur 1841-ben közrebocsátotta a per hivatalos 
okmányait, melyek latin nyelven vannak szerkesztve, Cau-
chon fölügyelete alatt és alkalmasint Courcelles Tamás köz-
remunkálásával, hozzá mellékelvén némely töredékeket a 
15-ik századbeli franczia fordításból is. Ez jelentékeny szol-
gálat volt a tudományra nézve. Mindamellett most már több 
kívántatott, különösen hü, értelmes fordításuk az okiratok-
nak. Francziaországban a nemes tervek csakhamar valósit-
tatnak is. Két tudós majdnem ugyanazon egy időben tette 
közzé az ohajtott forditást, tudnillik Valiét de Virivelle 1867-
ben és O'Reilly 1868-ban. Valiét munkája azonnal meg lőn 
ismertetve de egyszersmind ítélve is tartalmának érdeme 
szerént. 

Valiét müve 119 lapra terjedő bevezetésből áll, mely 
teljesen elvetendő. Keresztényellenes eszme befolyása alatt 
Íratva tökéletes ellenmondásban van a szűzről szóló bámulandó 
ok iratokkal. A mi a forditást illeti, Vallon ur, az Institutnak 
egyik legtudósabb tagja, több hibát és kihagyást fedezett föl. 
Ezen fordítás, mondá a .Correspondant' decemberi füzetében, 
akár jegyzeteivel, akár azok nélkül, az én véleményem sze-
rént, nem hü vezér Jeanne d' Arc processusának igazi tanul-
mányozására. Helyén volt tehát más, ujabb munka annál 
inkább, mivel Valiét a rehabilitatio ügymenetének okmá-
nyait nem tette közzé, és igy 0 ' Reilly müve a legjobb időben 
jelent meg. Nem azért, mintha e mü a másik hiányait akarta 
volna pótolni ; különös esetlegesség által mind a két mü egy 
időben kezdetett meg. Valiét akkor adta át müvét a nyilvá-
nosságnak, midőn O' Reilly-é is sajtó alatt volt; a két mü 
igen különböző egymástól. 0 ' Reillynek két előnye van Valiét 
fölött. 0 keresztény, és igy bir a szükséges érzékkel, tapin-
tattal az ihletett leányzóról méltólag beszélni; továbbá tör-
vényszéki tanácsnok és igy igen jártas a jogtudományban, 
nyelvezetben történelmünk minden szakán keresztül. És va-
lóban nagy jártasság szükséges a régi jogmenet minden rész-
leteiben, a jogi iratok mindennemű árnyalataiban, a törvény-
székek szokásaiban, hogy valaki kellő fényben láthassa és 
tüntesse föl Jeanne d' Arc permenetét, melyben, mindennek 
daczára is sokáig még homályos pontok fognak maradni; 
ezen előnyökhez járul, hogy 0 ' Reilly müve, mely két kötet-
ből áll, sokkal teljesebb, tökéletesb mint az előbbi. Lássuk 
már most vázlatát. 

II. Az első könyv bevezetéssel kezdődik, mely Jeanne 
d' Arcnak történelmét beszéli el; bámulandó az ecsetelés 
minden tömörültsége mellett; az író magasra emelkedik az 
események látkörén, mi mélyen gondolkodó főre mutat, irálya 
átmelegült, a mi ismét gyengéd és szilárd meggyőződésű raj-
zolóra utal. 1867-i máj. 30-án mint a hős leányzó kivégezte-
tése napján Írattak ezen ékesszóló lapok, és a bevezetés egy 
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emlék fölállításának javaslatával végződik, azon a helyen, 
mely tanuja volt kinos halálának. Az emléket, mely Jeanne 
alakjához legméltóbb maga O'Reilly emeli, midőn müvében 
halhatatlanokká teszi Jeannenek szavait, tetteit, életét, halá-
lának minden részleteit. Innen átmegyen a könyv főtárgyára, 
a kettős processusra, melyre a lehető fényt, világosságot ve-
tendő először rövid foglalatját, elemzését adja mindegyiknek. 
A summarium után 3 fejezetben az elitélés processusának 
előzményeit adja elő a legkisebb részletbe is beavatván az 
olvasót, minekelőtte magára az ügyre menne át. Mondhatni, 
hogy azon temérdek adatnak segitségével, melyek szépen 
egymáshoz vannak fűzve, melyek egymást kölcsönösen kie-
gészítik, fölvilágositják az értelem teljes világosságra juthat, 
a sziv megindul, bámulat és rokonszenv önkényt támad a 
kebelben. O'Reilly először is bemutatja Jeanne d'Arc halálá-
nak szerzőit, azok czinkos társait, előmozditóit, és ezen sze-
mélyek felől, kik igen számosak, származásra, állásra és re-
putatiora nézve igen különbözők, nyújtja a szükséges fölvilágo-
sitásokat, melyek általában hiteles kútfőből vannak meritve. 
A 2-ik fejezetben Jeanne d'Arc tanúi soroltatnak elő. Ezen 
bizonyságok az 1455-i vizsgálatból valók, ezek szolgáltatják 
a főelemeket, és előállítják Jeannet születésétől fogva egész 
Rouenba való jöveteléig. Hogy pedig semmi se maradjon tö-
kéletlenül, a szerző a harmadik fejezetben pótolja azon hiá-
nyokat, melyek a fönebbi vizsgálatban előfordulnak, mit 
egykorú okmányoknak és közhitelű chronikákból tett kivo-
natoknak segélyével eszközöl. Részletekbe nem bocsátko-
zunk, csak annyit jegyzünk meg, hogy ezen első kötet gaz-
dag forrást képez mindazok számára, kik alaposan akarják 
megismerni Jeannenak szép életét ; a sajnos gyarlóságokat, 
megvesztegetéseket, gyalázatosságot, mely vádlóit bélyegzi 
és hóhérait. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Szent István király ünnepe, egyházunknak és nem-

zetünknek egyaránt kegyeletes ünnepe, ős Buda várában ez 
évben is a szokott fénynyel tartatott meg, egy örvendetes el-
téréssel, mi a hívőknek a szokottnál nagyobb sokaságában ál-
lott. Sz. Zsigmond kápolnájából drága ereklyénkkel, sz. István 
királyunk jobbjával a szent menetet buzgó áldornagyunk a 
fm. herczeg-primás vezette fényes egyházi segédlettel Mátyás 
király budavári templomába, a koronázási, vagyis. Nagybol-
dogasszony-templomba, s itt a kath. ünnepélyek legáldásosabb 
tényét, a vérontás nélküli sz. miseáldozatot szintén ő hgsége 
mutatta be. Ezt megelőzőleg az egyházi beszédet ft. T á r-
k á n y i Béla egri kanonok ur tartotta, oly meglepő hatással, 
hogy annak bővebb ismertetésére legközelebb visszaté-
rendünk. 

— A balázsfalvi érsekségre a választók által megtisz-
telő szavazattöbbséggel V a n c s a János szamosujvári püspök 
ő mlga lett kijelölve. 

— Bécsben bizonyos Kaiserné asszony édes anyját, ma-
gát és gyermekeit megmérgezte. A prot. lelkész az öngyil-
kosnőt nem akarta egyházilag eltemetni. A lapok fölemlítik 

ugyan ezt, de távol vannak azon invectiváktól melyekkel ily 
esetben a kath. egyházat szokták bepiszkolni ; hja ; nem 
az ügy, hanem a személy mindig az irányadó a liberális sajtó 
Ítéletében ; duo dum faciunt idem, non est idem. Ha prot. em-
ber tesz valami jót, az roppant hazafiúi érdem, ha katholikus, 
az csak kötelesség. Helyeseljük a prot. lelkész eljárását, he-
lyeseljük azt is, hogy az invectivák elmaradtak ; de akarjuk, 
hogy ily mérték alkalmaztassék a netán szükségelt hasonló 
eljárásban a katholikusoknál is ! 

— Az ,Ung. Ll.' szerént az angol missio társulat, mely 
különösen a zsidók megtérítését tűzte ki czélul, a lefolyt év-
ben 7346 font st. vett be, ezen összegből a különféle hivatal-
nokok 2072 fontot nyeltek el, a missionariusok ekkép 5691 
fonttal működtek. A siker igen csekély lehetett, mert az érte-
sítés csak ennyit mond : Tgaz, hogy tüzetesen nem lehet meg-
határozni, hány egyén lett megvilágosítva a missionariusok 
tevékenysége által. A malitiosus Times pedig kiszámítja, hogy 
mindent egybevéve egy zsidóléleknek megnyerése 10,000 
fontba kerül, s azért igen szeretné, ha a társulat kincstárnoka 
az utolsó évben megtérített zsidók nevét, czimeit nyilvános-
ságra hozná ! 

— Innsbruckból irják, hogy f. h. 4-én nyittatott meg 
ott az ujonan alakult kath. casino. Moriggl tanár megnyitó 
beszédjének jelmondatául e szavakat választá : „Aecht tyro-
lisch ist gut katholisch." A casino elnöke Haszlwanter ; Greu-
ter itt sem hiányzott ; a tagoknak eddigi száma örvendetes 
előjeleül szolgál a casino mielőbbi fölvirágzásának. 

Ér tes í tés . A Szent-László-Társulat ez idei nagy gyű-
lése ügyében van szerencséje az alulírott titkári hivalnak a 
t. cz. részt venni szándékozókat a következőkről értesíteni : 
A nagygyűlés f. é. September 22. és. 23-kán reggeli 9 órakor 
Győrött a megyeház nagy termében fog megtartatni ; a rész-
vevők a következő közlekedési vonalokon élveznek 50% 
dij elengedést : 

a) a es. k. szab. (első) dunagőzhajózási társulat hajóin 
valamint az e társulat tulajdonát képező pécs-mohácsi vas-
pályán Győrbe és vissza, septb. 15—30-ig; b) a pest-bécsi-
ujszőnyi pályákon a II. és III. helyen, septb. 15—28-ig; c) 
a es. k. szab. déli vaspályán (Buda-Triest), ugyanily föltéte-
lek mellett mint b) ; d) a k. szab. tiszai vaspályán, mint b) és 
c). Miről a t. cz. részt venni szándékozók tisztelet-teljesen 
azon megjegyzéssel tudósíttatnak, hogy a fönnjelzett díjen-
gedmények csak az e czélra különösen kiállított s az illető 
közlekedési vállalatok igazgatóságainál bemutatott igazolási 
jegyek előmutatása mellett nyerhetők, minek folytán az ille-
tők fölkéretnek, hogy eme igazolási jegyekért minél előbb 
az alulírott titkári hivatalhoz fordulni méltóztassanak. A 
Szent-László-Társulat titkári hivatala. 

Kegyes adakozás. 

A sz. Gyermekség-társulatnak néhai L i n c z y János rónaszéki lelkész 
hagyatékából 5 frt . 

Szerkesztői tudósítás. 

S z e m l a k r a : Kivánata szerént, ugy mint van, mielőbb fog közöltetni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer: szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési dij 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 P e s ^ 
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, augusztus 29-én. 18. II. Félév. 1868. 

TARTALOM: A kath . autonómiáról. — Tárkányi 
Béla sz. Istvánnapi beszédéről. — Egyházi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

A kath. autonómiáról. 
il 

Meg kell vallani, hogy azon támaszt, melyet a 
kath. egyház apostoli királyaitól nyert, nem egyszer 
szabadságának dijával drágán fizette; s azért a 
mennyiben egyházunknak ezen állása az 1848-iki 
törvények nyomán megváltozott, nincs oka miért 
felette sajnálkozzék. Megszűnvén a fejedelmi oltaloin 
ennek támogató erejét immár saját hiveinek szám-
erejében kell keresnie s attól függ minden, a szabad-
ság ujabb előnyeit mikép iparkodandunk majd föl-
használni. Figyelemre méltó e tekintetben azon 
okmány is, mely az 1849-i hiv. Közlöny 135-ik szá-
mában közhirré tétetett : 

„Méltó fájdalommal kelle tűrnie a bukott hata-
lom uralkodása alatt minden vallásához önzés nélkül 
ragaszkodó katholikusnak, hogy miglen más hitfele-
kezetek hosszas küzdelmeik gyümölcséül végre sze-
rencsések voltak vallásukat a minden szabadságot 
elnyelő királyi kormány túlterjeszkedő befolyása 
alól felszabadítani, s egyházi ügyeikben önkormány-
zólag intézkedni: a kath. egyház mind végiglen oly 
súlyos gyámság alá volt helyezve, miszerént annak 
a kor és körülmények szerént felmerülő érdekei, 
mellékes, gyakran önző és alacsony czéloknak felál-
doztatván, az egyház kebelében minden szabadabb 
kifejlés teljesen lehetetlenné vált. Még sajnosabb lőn 
pedig a kath. egyház nyomasztó helyzete az által, 
hogy a mindenben korlátolt gyámságot sokan, ki 
vált az első szülöttek (püspökök) közül előnynek 
tar tván, s a súlyos bilincseket aranyláncznak te-
kintvén, a szolgaságot nem megszüntetni, hanem 
megörökiteni törekedtek. 

„A kath. egyház ily lealacsonyitó helyzetben 
tovább nem maradhat. Politikai s polgári életünk a 

forradalom által demokratiai alapot nyert. A kath 
egyház viszonyai sem maradhatnak a régiek, úgy 
az álladalom mint a belkormányzat irányában. 
Kell, hogy a kath. egyház is visszanyerje autonómiá-
ját, s önkormányzati jogát; miszerént a gyámság 
alól felszabadulván, érdekei s a kor és körülmények 
igényei szerint fejlődhessék. 

„Az ország kormánya illetetlenül fönn akarja 
s fogja tartani minden, tehát a kath. vallásnak is az 
utolsó pozsonyi országgyűlésen (1848. 20. t. cz.) biz-
tositott szabadságát; föladatának csak azt tekinti, 
hogy a magyar kath. egyháznak a szabadság alap-
ján történendő újjászületésére, s mind az álladalom 
iránti viszonyainak, mind a belkormány szabályozá-
sára módot és alkalmat nyújtson, s gondoskodjék, 
hogy az egyháznak az álladalom irányában szabá-

* lyozandó viszonyai törvéiiy által is biztosíttassanak. 
„Ez okból tudtára adatik előlegesen a kath. 

egyház minden tagjának, hogy ezen egyház ügyei-
nek elintézésére f. é. augustus 20-kán Pesten oly 
közgyűlés fog tartatni, melynek tagjai az összes ma-
gyar kath. egyházat képviseljék. A gyűlés szerke-
zete s egyéb körülményeiről a szükséges utasitások 
s rendeletek maga idejében fognak kiadatni. — 
Buda-Pest jun. 15-kén 1849. Vallás- és közoktatási 
minister Horváth Mihály m. k. vál. csanádi püspök." 

Kitetszik ezen okmányból, hogy a nemzeti kor-
mány is a kath. egyház autonómiájára gondolt, ez 
leendvén gondoskodásának egyik kiváló tárgya. Az 
1848-iki 20. t. czikkben a tökéletes vallási viszonos-
ság és ebből származó önállása s autonómiája a kath. 
egyháznak kimondatott, s ha az létre jön, nincs 
miért kétségbe essünk. Tökéletesen osztom azon meg-
győződést, miszerént „az egyháznak csak okos, bölcs, 
előrelátó püspökökre és papokra van szüksége, hogy 
bármily helyzetben a szabadság ujabb előnyeit tudja 
fölkeresni és a szent vallás ki m eritheti en erejét más 
és más oldalról birja a lelkekhez átszivárogtatni." 
Többiben a kath. egyház nem tegnaptól datálja 
magát. Tizennyolcz század óta futja pályáját. Meg-
fér minden kormányformával, sőt ő maga is az ő 
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csudálatos isteni szerkezeténél fogva minden kor-
mányalakot foglal magában. Monarchicusnak lát-
szik, ha a pápai elsőbbséget veszsziik figyelembe; 
aristokraticus a püspöki joghatóság- és az egyházi 
hatalomnak a papságra való kizárólagos átruházta-
tása által. Demokraticus, mert minden tagja Isten 
előtt egyenlő. Alkotmányos, mert a zsinatokban ta-
nácskozik s a többség döntő erővel bir. E szerint az 
egyház minden jól rendezett kormányalakkal rokon-
ságban áll, s minden államban folytathatja sikerdús 
működését. 

Az egyház Istennek müve; Isten SLZj cL ki őrkö-
dik felettünk. Az ő mindenhatósága által az egyház 
ekkoráig megőriztetett, s meg fog őriztetni ezentúl is, 
a világ végéig. Mindamellett meg kell gondolnunk, 
hogy az Isten az emberek közremunkálását is 
igénybe szokta venni, nem azért ugyan, mintha se-
gítségünkre szorulna, hanem hogy azon isteni tör-
vénye, mely oly igazságos ítéleteiben és rendeletei-
ben, igazolva legyen az egész emberiség előtt. S bol-
dog a nemzet, mely az Isten szándokát fölismeri s 
u szerint cselekszik is. 

Azon rombolás és desolatio után, mely ujabb 
időkben Franczia-, Spanyol-, Olasz- s egyéb katho-
1 kus országoknak az elkobozási catastropha után 
örökségül jutott, a magyar kath. egyház autonó-
miája az egyetlen szilárd basis, melyre a papság 
szintúgy, mint a világiak fenyegetett ügyöket a biz-
tonság érzetével fektethetik s az egyetlen reális ka-
pocs, melyhez hitéletünk viszonyait, miután azokat 
az eddigi közönyös rombolások szétszagatták, ismét 
biztos sikerrel csatolni lehet. Csupán a kath. autonó-
mia képes a függő kérdések helyes s igazságos meg-
oldására biztos kulcsot szolgáltatni. Az autonomialis 
jog, mely zászlójára e szavakat ir ta: semmit rólunk 
nélkülünk, az apostoli szellem csodás tevékenységé-
nek is kedvez, annyival is inkább, mert nemzetünk 
első sorban a főpásztori hatalomkört nem tehernek, 
hanem alkotmányos szabadsága drága zálogának 
tekinté mindenkor. Az autonomia kijelöli egyszers-
mind azon határokat, melyeket túllépni nem sza-
bad ; kijelöli azon pontot, hol az országgyűlés tör-
vényes köre kezdődik. 

Ezelőtt a kath. vallás hazánkban az ország 
uralkodó vallását tevé, most az ország államvallást 
többé nem ismer, hanem minden bevett vallást poli-
tikai szempontból egyenjogunak tar t , s külügyeik 
elintézésében a viszonyosság elvét állapitá meg. A 
magyar kath. egyház a magyar alkotmányba ben 
volt foglalva, a magyar fő- és alrendü papság ki-

tűnő politikai jogokkal birt. A régi alkotmányrend-
szer változtával, valamint a népviseleti s felelős mi-
nisteri kormányrendszer behozatalával a kath. egy-
ház állami viszonyai nagyban megváltoztak. A jog-
egyenlőség ledöntötte a kiváltságokat s az állam, 
mely a kath. egyháztól külön vált felekezetek segé-
lyezését is elvállalá, nem akar azoknak igazgatá-
sába befolyni. A törvény minden magyar polgárt 
egyaránt följogosit, egyaránt kötelez politikai s hit-
felekezeti különbség nélkül. Quod uni justum, alteri 
aequum. U j eszmék merülnek fel, u j erők jelentkez-
nek. Az egyház társadalmi vonatkozásai, viszonyai, 
szóval: helyzete bizonyos átalakulásnak néz eléje. 

Őszintén megvallom, igen óhajtanám vajha a 
vallási kérdések a törvényhozás asztala elé soha ne 
idéztetnének ; azonban miután a hitfelekezetek vi-
szonyai csak is ily legális úton rendezhetők, azért 
gyakorlattá vált parlamentaris országokban ezen 
kérdéseket is bevonni, s ki veheti rosz néven kath. 
hiveinknek, midőn ők is a népképviseleti rendszer be-
hozatalával arra is hivatottaknak érzik magukat, 
hogy a kath. egyház részére a törvényhozás utján 
önállást s legalább annyi szabadságot biztositsanak, 
mennyivel a többi vallásfelekezetek birnak, annál 
is inkább, mert maga a törvényhozás is a bevett 
vallások tökéletes egyenlőségét társadalmi elvül 
tűzte ki, s a katholikusok e hon összes népességének 
nagyobb részét teszik. 

Jóllehet a helyzet iránt nem ringatjuk magun-
kat illusiókban, még is kétséget nem szenved, hogy 
a felekezeti helyzet reánk nézve sok tekintetben 
előnyösebb, csak összetartok legyünk. Kath. ma-
gyarhoni közönségünk közel nyolcz millió lelket 
számlál; ezeket tehát kellőleg egybegyűjteni és kép-
viselni, a kor elutasithatlan követelése. 

Századunk ennél fogva a legégetőbb szükség-
nek, a kath. egyház autonómiájának is felgyujtá 
fényárasztó szövétnekét. A katholikusok készek 
tiszteletben tartani a magas kormány jogait; de 
azon elvnek is kívánnak érvényt szerezni a törvény 
által, melynél fogva az állam viszont a kath. egyház-
nak saját körében ismerje el függetlenségét és sza-
badságát a mint ezt a protestánsoknál s görögkele-
tieknél lát juk hazánkban. A magy. kormány a kath. 
egyháznak működését és intézkedéseit csakis oly 
mérvben tegye ellenőrködése tárgyává, a mennyiben 
azt az állam valódi czélja és jólléte kivánja. A félté-
kenység s az ebből eredő korlátozása, vagy plane 
leigázása a kath. egyháznak, soha sem fogna üdvös 
eredményre vezetni. 
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A kath. egyház, mely ezelőtt a jog és törvény 
többrendü előnyeiben részesült az állam részéről, a 
mint báró Eötvös vallás- s oktatásügyi minister ur 
Biharmegye Beretyóujfalu-kerület képviselőjének 
fölszólitására bölcsen megjegyzé, a kath. egyház 
épen mert elébb privilegiált állást foglalt el az or-
szágban, autonomialis biztositást törvény által ki-
mondva még nem bir. Tekintettel a mozgalmakra, 
melyek a kath. egyház körében történnek; tekintve 
azt, hogy az autonomia utáni törekvéseknél maga 
a felsőbb egyházi rend lépett föl mint kezdeményező ; 
teljes joggal hiszi a föntisztelt minister ur, hogy a 
katholikus egyház körében a világiaknak az egy-
ház vagyonára és az iskolára az őtet megillető befo-
lyás megadatván, a törvényhozásnak lehetővé fog 
tétetni, hogy a katholikus egyház autonómiáját épen 
ugy törvény által biztosítsa, mint azt tette más egy-
házak irányában. Ezt szeretjük hinni magunk is. 

Nem magánérdek, hanem önfentartási ösztön 
hozza magával, hogy a kath. világiak befolyása 
lehetőleg biztosittassék s nem is akarunk előlegesen 
bizalmatlankodni, csak tiszta szándék s az egyház 
szeretete vezessen mindnyájunkat. Ez által világi 
hiveink bevonatnak az egyház körébe, megismerik 
az egyháznak szervezetét, tanítását és tevékenysé-
gét. Igaz ugyan, hogy a világi hivek is átléphetik a 
korlátokat, ós betörhetnek a szentély belsejébe, de 
épen azért szükséges, hogy az illető határok eleve 
kijelöltessenek ; addig pedig legyünk bizodalommal. 
Világszerte alkotmányos szellem lengedez minden-
felé, s valamint a polgári szabadságnak meg van a 
maga korlátja, ugy még inkább az egyházi autonó-
miának is. Többiben a kath. egyházban maga az 
Isten meghatározá azon pontokat, melyeket átlépni 
nem szabad. (Folyt.) 

Tarkányi Béla sz. Istvánnapi beszédéről. 

Az átalános hatás, melyet T á r k á n y i Béla egri 
kanonok urnák sz. István király ez évi ünnepén Budán 
a koronázási vagyis Boldogasszony-templomban tartott egy-
házi beszéde tett, kötelességünkké teszi e nevezetes egyház-
szónoklati mozzanat kedves emlékét lapunkban is megujitani 
és föntartani. 

Mindnyájan tudjuk, hogy az egyházi beszédek között 
legnehezebbek az a l k a l m i a k , főleg pedig az olyanok, me-
lyek minden évben előfordulván az újdonság ingerével sem 
kecsegtetnek. A töprenkedő szónokot a különben természetes 
ujdonságvágy néha oly tárgy választására viszi, mely által az 
óhajtott czélt épen eltéveszti, s kevés vagy épen semmi hatás -
sal sem beszél. — Tárkányi kanonok nem kereste messze a 
tárgyat ez ünnepi szónoklatához ; a számtalanszor elmondot-

takat vette föl sz. István királyról, hanem ezt az ő fenkölt 
szellemével és készültségénél fogva, oly művészileg kezelve, 
egyéniségénél fogva pedig oly élénk és fokozott lelkesedéssel 
előadva : hogy akármily keresett újdonsággal sem eszközölte 
volna azt a mély hatást, melyet a főranguaknál és köznépnél, 
a tudósoknál és tanulatlanoknál egyaránt igen nagy szeren-
csével tett. 

Tárkányi egyszerűen indult ki egyházunk amaz ajtatos 
szokásából, melynél fogva ez, minta kegyeletnek hiv dajkájan 
mindent elkövet, hogy az emberiség jobbjainak emlékét nem-
csak a feledésből kiragadja és hiven megőrizze, hanem át is 
adja nemzedékről nemzedékre. „A kik (úgymond) fölemel, 
kedtek a föld porából Istenhez, és méltók lettek viszont Iste-
által rendkivüli módon is megdicsőittetni, — az erkölcsi világ 
ezen oszlopait anyaszentegyházunk fölemeli oltáraira, hogy 
bennök az Istent dicsőítse, s hivőinek serege e dicsöitésből 
lelkesedést, példájokból ösztönt és erőt nyerjen haladni csüg-
gedetlenül, jó és balszerencse közt egyaránt, azon pályán, 
melynek magaslatán, mint Jákob lépcsőjén, az Istenség va-
gyon, mint a tökély tetőpontja."1) 

Ezután áttérve sz. István király ünnepére folytatta, 
hogy „anyaszentegyházunk megtisztelte, megszentelte a leg-
nemesebb hazafiúi érzelmet és tevékenységet, midőn sz. István 
király emlékére, különös e g y h á z i ünnepet rendelt : s vi-
szont a magyar nemzet azzal bocsülte meg érdeme szerint az 
egyháznak ezen kegyeletes eljárását, hogy ez ünnepet n e m -
z e t i ünneppé tette, s még királyát is törvénynyel kötelezte, 
hogy abban személyesen vagy képviselője által részt vegyen. 
A hol ily nemes egyetértés hirdeti sz. István király ünnepé-
nek nagy jelentőségét, ott az ő dicsőítésére föllépett igehirde-
tőnek alig lehet egyéb föladata mint egykét paránynyal já-
rulni azon emlékhez, melyet sz. Istvánnak e napon minden 
magyar emel szivében; s az egykét morzsát is, hogy némi 
értéke legyen, onnan veszem (úgymond T.), a hová adni 
akarom . . . a z ü n n e p j e l e n t ő s é g é b ő l vonok ki némi 
tanulságot : m i r e é b r e s z s z e n ez b e n n ü n k e t ? — ezt 
tartván legméltóbb tárgynak sz. István király dicsőítésére." 

Ezen egyszerű, de tartalmas bevezetés után beszéde 
tárgyalásához szónok a világtörténelem nagy könyvét vette 
kezébe, ama könyvet, „melyhez (úgymond) a csekélyebb 
tehetség is sokszor igényt tart, hogy működését érvénye-
sítvén, ezt bejegyezze: mig más részről annak lapjain 
a világrenditő hatalom sorsa is olykor nem egyéb feledésnél, 
melybe a világesemények ellenállhatlan rohama által ledöntött 
romok temették ; . . . ama könyvet, melynek lapjain az esemé-
nyeknek ezer és millió utakra ágazó tömkelegében csak az 
tud biztosan eligazodni, ki elismeri, hogy mindazok szálait 
egy fensőbb hatalom tartja kezében, egy mindent biró hata-
lom, ki csakúgy ura és intézője a világeseményeknek, mint 
egy falevél rezgésének." E kimerithetlen tartalmú könyvben 
szónok ama nevezetes lapra forditott, mely a népvándorlás 
nagyszerű történetét festi szemeink elé, s itt nehény nagy-
szerű vonással a hunokat s a közölük kivált óriást jellem-
zette. kinek 

a félvilággal szembeszállott 
nemzeteket tapodó haragja. 2) 

') Moz. X. 28, 73. 
2) Berzsenyi. 
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Ezután megemlítve az ava roka t . . . „harmadszor (úgy-
mond) ismét megjelent a népáramlás egy hullámtömege, s ez 
megállapodván a Duna és Tisza között, magva lett ama nem-
zetnek, mely más szerepet nyert osztályrészül a világ sorsát 
intéző Gondviseléstől, mint rettentő, de csakhamar eltűnt két 
rokon elődje ; megállapodott itt azon nemzet, melynek létéről, 
mint annak élö tagjai, hogy még egy ezredév múlva is bizony-
ságot tehetünk, Isten különös kegyelmének tekinthetjük." 

„S íme eljutottam ama nevezetes ponthoz, melynélfogva 
e z ü n n e p j e l e n t ő s é g e e l ő s z ö r i s h á l á r a k ö t e -
l e z a z i r á n t , k i l e g f ő b b t é n y e z ő j e v o l t a n n a k , 
h o g y a m a g y a r n e m z e t j e l e n h a z á j á b a n l a k -
h e l y é t s ö n m a g á t á l l a n d ó s í t o t t a . S e nagyszerű 
és századokra ható nemes hivatás teljesítésével a nemzetek 
Istene azt bizta meg, kinek ünnepét egyházunk és nemzetünk 
ma szenteli. Azonban, midőn ezt sz. Istvánnak tulajdonítom, 
hazafiúi bűnnek tartanám legkevésbbé is csorbítani a hon-
szerző és honalapító ősök dicső emlékezetét. Az én szivem is 
feldobog, midőn harczias tetteik föltűnnek előttem, s még 
inkább, midőn olvasom, hogy a honalapitásnál az erős 
fegyverhez társul vették az erősebb jogot, melyet vérrel 

szerzettek s vérrel pecsételtek meg De midőn látom, 
a mit már sz. István királyunk atyja is látott, hogy a hősi 
fegyver s az avval szerzett jog nem biztosit elég állandóságot 
a nemzetnek, s nem mentheti meg a körötte özönlő idegen 
i'aju elemek elnyelésétől : hálával emelem föl szivemet és sze-
meimet ahhoz, ki nemzetemnek az európai népcsaládban te-
kintélyes állást, ezen állásnak állandóságot és szép jövőt 
biztosított. Ezért nevezi énekünk sz. Istvánt „magyarok 
tündöklő csillagának," ezért magasztalja őt „országunk 
istápjának." 

„Ezredévig állott már akkor azon intézmény, melyet a 
világmegváltó az emberiség ujjáteremtésére alapított ; egy 
ezredév küzdelme, szenvedése és diadala hirdette már akkor 
ama kőszirt rendithetlenségét, melyre ő intézményét alapí-
totta ; egy ezredéves, szüntelen megujuló, de mindannyiszor 
visszavert és megszégyenült ostrom tanúsította, hogy ezen 
erős váron a pokol kapui sem vesznek erőt. . . .s) Sz. István e 
r e n d i t h e t l e n s z i r t b ő l v e t t e a z e r ő s a l a p k ö -
v e k e t m ü v é h e z , m e l y á l t a l n e m z e t e á l l á s á t 
é s j ö v ő j é t b i z t ó s i t a n d ó vala. Nem szükség mondanom, 
a mit a fölszentelt hely, ez ünnepély, ez oltár és jelenlétünk 
bizonyít : hogy a rendithetlen kőszirt, melyből sz. István az 
alapkövet vette alkotmányához, nem egyéb, mint a k e -
r e s z t é n y s é g." 

E szintoly tartalomdus mint gyönyörű eszme, t. i. a 
r e n d i t h e t l e n k ö s z i r t s a sz . I s t v á n á l t a l a b b ó l 
v e t t a l a p k ö v e k — volt a sarkpont, mely körül az egész 
remek beszéd forgott. 

Allitásának igazolására szónok csak emiitette sz. István 
atyai intését Imre fiához, és az ő törvényeit,4) melyek vezér-
lete és oltalma alatt nemzetünk elkezdett haladni az u j pá-
lyán, s a népekre ugy mint egyesekre nézve egyaránt kike-
rülhetlen emberi sorsnál fogva, folytatta küzdelmeit. Itt rövid 
de jellemző vonásokkal megérintette történelmünk főbb pont-

») Máté 16,18. 
*) Corp.jur. huug. 

jai t . . . az ősi átkot, a pártviszályt, mely az által lön legfáj-
dalmasabbá és legsiralmasabbá, hogy magyar pusztította a 
különben is kevés magyart ; megérintette a tatárpusztitást, 
mely a szép Magyarországot szomorú sivataggá, rémületes 
temetővé változtatta, ugy, hogy a megmaradt honfi 

széttekintett s nem leié honját a hazában. 

Földig elpusztított mindent a vad ellenség . . . hanem 
az erős alapkövek, melyekre sz. István nemzete jövőjét épí-
tette, szerencsére, megmaradtak. A romboló vihar elvonult, s 
a temetővé lett Magyarországon, mintha a temető visszaadta 
volna halottjait, uj élet támadott; a sz. István-rakta alapkö-
veken a nemzet újra fölépült, és folytatta pályáját küzdelmét 
a szüntelen elétörö viszontagságok ellen. 

„Uj harcz várt a magyar nemzetre, véres hosszas küz-
delem, mely századokon át fogyasztotta a nemzetet, ugy hogy 
ez elfáradva a hosszú viadalban elkeseredve a gyászromok 
fölött, s visszaemlékezve egykori szebb múltjára, szivszakadva 
sóhajtotta vissza első szent királyát , kis énekében igy 
zokogván : 

Hol vagy, István király ! téged magyar kiván, 
Gyászos öltözetben teelőtted szólván. 

Rólad emlékezvén csordulnak könyei, 
Búval harmatoznak szomorú mezei. 

Tekints, István király ! szomorú hazádra, 
Forditsd szemeidet régi országodra.'1) 

Es nem egyszer végveszély örvényéhez sodortatván 
kétségbeesetten ahhoz kiáltott pártfogásért, kinek oltalmába 
ajánlotta Magyarországot sz. István király . . . 

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patronánk ! 
Magyarországról, romlott hazánkról 

No feledkezzél el szegény magyarokról.6) 

S az élethalál-harczból fölsiró nemzet buzgó könyörgése 
meghallgattatott ; a romok alatt épen megmaradtak az erős 
alapkövek, melyekre sz. István Magyország alkotmányát 
és jövőjét építette. Nagy és pusztító volt a többszázados 
harcz, azonban a történet lapjaira véres de maradandó be-
tűkkel lőn följegyezve a magyar nemzetnek e harcz alatt 
kitüntetett nemes hivatása, melynélfogva a műveltségnek, 
vagyis, a mi azzal egy, a kereszténységnek védbástyája lett 
az Európára betörő izlam barbárság ellen." 

„De nem rajzolom tovább a küzdelmeket ; ugy vagyok, 
mint a gyermek, ki haza felé közeledvén, megkettőzteti lép-
teit . . . nemzetem múltja siettet a jelenhez . . . mert öröm-
telve látom, hogy még mai napig is megvannak némi részben 
nemzetünk alkotmányában s életében fenállásának tényezői 
s jövőjének biztosítékai, a sz. István-rakta erős alapkövek, 

Sok századoknak vérzivatarja közt 
Rongált Budának tornyai állanak. — 

még ma is állanak, 
Él még nemzetem Istene, 

Buzgó könyeimen szent öröm ömledez ; 
Állsz, még állsz, szeretett hazám !7) 

és állani fogsz, valameddig csak a sz. istváni gránitköveken 
újraépíted és az ő szellemében fejleszted alkotmányodat. — 
Ennek élö tanúi vagyunk mi, tanúi e szent falak. . . . Alig 
mult el egy éve, saját szemeinkkel láttuk e szentegyházban 

s ) Ének a török világból. 
6) Ének a török világból. 
7) Berzsenyi. 
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sz. István koronáját, mely több évig volt eltemetve a föld 
kebelében, — de valamint a] Megváltó, kinek dicső képe 
diszlik koronánk homlokán, kikelt a sirból : ugy e szent erek-
lyénket is visszaadta a föld, hogy sz. István koronája egy-
szersmind koronája legyen a nemzet jogos küzdelmének és 
diadalának, záloga legyen jobb jövőjének. Saját szemeinkkel 
láttuk itt ez oltár előtt föltétetni sz. István koronáját az ö 
trónutódjának fölkent fejére. Láttuk itt fejedelmünk vállain 
sz. István palástját, hogy annak oltalma alatt védve legyen 
Magyarország minden további veszélytől. Hallottuk Isten 
szabad ege alatt sz. István trónutódjának esküjét azon tör-
vényekre, melyek a sz. István-rakta gránitokon alapszanak. 
Láttuk az Urnakkirályifölkentjételőbb itt ezen oltár zsámolyá-
nál porba borulni annak hatalma előtt, k i á l t a l o r s z á g -
l a n a k a k i r á l y o k , é s v é g e z n e k i g a z a t a t ö r -
v é n y s z e r z ő k , 8 ) — utóbb sz. István fejedelmi díszében 
diadallal átvonulni láttuk őt ama halomra, hol sz. István 
kardjával a világ négy része felé vágott, megvédendő sz. 
István örökségét a világ bármely részéről jövendő megtáma-
dástól. . . . Láttuk mindezt, szemeinkkel láttuk . . . alig egy 

év előtt. 

Más nemzet fiai elvesztett jogaik,'dicső multjok és létük 
emlékét költészetben igyekeznek[fentartani . . . . mi régi jo-
gaink diadalát szemléltük megkoronázva a mult évi koro-
názásban v a l ó s á g o t láttunk, melynek örömteljes 
kifejezése oly k ö l t é s z e t t é alakult, hogy a bámuló ide-
gen szemei elé varázsolva látta azt valóságában, mit már 
csak a költészet ragyogó világában hitt létezhetni. 

Minden igaz magyarnak hálásan kell visszaemlékezni 
e dicső napra, melynek fényét, sz. Istvántól kezdve, a száza-
dokon át sugárzó dicsőség neveli, és ragyogása, lia Isten is 
ugy akarja, még századokon át fog tündökleni és sz. István 
dicsőségét fogja terjeszteni mindaddig, migcsak egy magyar 
lesz a föld kerekségén. — Ezzel tartozunk sz. István király 
emlékének. 

De a hálás megemlékezésnek csak az fogja megadni 
valódi értékét, ha az abból folyó kötelezettséget, nem hiu 
szép szóval, hanem tettleg igyekezünk teljesíteni. 

S miben áll ezen kötelezettség ? e hazafiúi kötelesség ? 
. . . . a z o n e r ő s a l a p k ö v e k t o v á b b i h ü m e g ő r z é -
s é b e n á l l , m e l y e k e t s z t . I s t v á n á l t a l n y e r t 
n e m z e t ü n k , — melyeket a legnemesebb hazafiúi küzde-
lem annyi verejtéke öntözött, s oly-sok ezer és százezer ma-
gyarnak hősi vére áztatott. A mely mü, több, mint nyolcz 
évszázad viszontagságait kiállotta, annak szilárdsága annál 
nagyobb biztositék a jövőre nézve, mert szt. István annak 
erős alapköveit ama kőszirtből vette, mely már a tizenkilen-
czedik század ostromát állja . . . küzdve, víva, szenvedve . . . 
de biztosak vagyunk benne, hogy most is diadalmasan. „A 
Megváltó világegyháza ama tengely, mely körül az emberi-
ség tizenkilencz százados történelme forog. Túl él az minden 
emberi eseményeket, minden viharokat, trónok omlását és 
nemzetek bukását. Midőn az emberi indulat által föltámasz-
tott siker lábaink alól a port fölverte, és föllegével mindent 
elborított, azt hitték sokan, mivel az egyházat nem látják, 
szemeik elöl elvesztették . . . . hogy m e g b u k o t t . . . oh nem 

8) Péld. 8, 15. 

a por ismét leszállott, a lég megtisztult, és a kereszt 
eredeti helyén fény- és szilárdságban áll mindig, meg nem 
ingattatva az indulatok vad rohama által : mig lábai alatt 
embercsontok és trónok töredékei hevernek, miket a sors 
játéka halmozott össze "9). A kereszt ott ragyog most 
is sz. István koronáján . . . . I n h o c s i g n o v i n c e s . . . 
e jelvény alatt győzni fog . . . . élni fog Magyarország. 

Vegyünk tanulságot más nemzet szomorú példájából is, 
mely az ősi alapköveket megbolygatta, s melynél a különféle 
kormányforma egymást váltogatta, egymást vérbe fojtotta, s 
mégsem tud megállapodásra jutni . . . . ah mert a vér, az em-
bervér igen rosz ragaszték, s minél több ontatik belőle, an-
nál nagyobb, annál mélyebb és veszélyesebb az ingovány, 
melyre épiteni teljes lehetetlen. — „Nem szükség ú j intéz-
mény föltalálásáról gondoskodni, (mondja ezen nemzet nagy 
történetirója) . . . . a tiszta erkölcsi őshit régen létezik, a vi-
lágmegváltó religioja ez, mely az emberi rendeltetés minden 
egyes nagy föladatait megoldotta . . . . melynek lábaihoz jö-
vének magokat megadni a legszebb lángelmék, mely uralma 
alá sorolta a polgárosított népeket, finomitá erkölcseiket, ih-
leté dalaikat, tárgyat nyujta költészetüknek, festvényeiknek, 
szobraiknak, beoltá jellemét minden nemzeti emlékbe, czi-
merével diszité a zászlókat, melyek, majd legyőzettek, majd 
diadallal koszoruztattak. Letűnt ezen vallás egy pillanatig 
az emberi léleknek szörnyű viharában, de megszűnvén a zi-
vatar, a hitszükségnek érzete visszatért, jelentkezve a lelkek 
fenekén, mint természetes és nélkülözhetlen hite Francziaor-
szágnak és Európának." 10) 

S a komoly és szigorú tanulság senkinek sem szólhat 
inkább szivére, mint nekünk, kik még a sz. istváni alapkö-
veket, mint jövő fenmaradásunk zálogát némileg megőrzöt-
tük S örömmel idézem itt egyik kitűnő hazánkfia jeles mon-
dását . . . . a legmélyebb kormányzati bölcseséget rejtő, s a 
világtörténet, mint világitélet által megerősitett ezen nagy 
igazságot : „hogy a z á t a l á n o s v a l l á s o s s á g a l e g s z o -
r o s a b b ö s s z e k ö t t e t é s b e n á l l a z á l l a m j ó l é t é -
v e l i s ; é s a z á l l a m s o h a n e m á l l b i z t o s a b b a n , 
m i n t m i d ő n a p o l g á r o k v a l l á s o s é r z ü l e t é r e 
támaszkodhatik" 11)." Törvényhozásunk teremében mondatott 
nem rég ez arany-elv, ez arany-igazság, — méltó, hogy az 
mint egyházunk rég hirdetett elve, e szent falak között is, 
főleg ez ünnepély alkalmával épen azért ismételtessék s 
mindnyájunk szivére köttessék . . . . mert épen ezen arany-
elvet és igazságot akarta érvényesiteni sz. István királyunk, 
midőn müvéhez az alapköveket ama rendithetlen szirtből vette, 
mely ellen a pokol kapui sem vesznek erőt ; mert, hogy az 
apostol szavaival éljek, m á s a l a p o t — biztos alapot — 
s e n k i s e m v e t h e t a z o n k i v ü l , m e l y v e t t e t e t t , 
m e l y a K r i s z t u s J é z u s . 1 2 ) Ne épitsünk tehát az in-
gatag vélemények fövenyére, a rajongásnak sokat igérő, de 
mi valót sem biztositó ingoványára hanem épitsük jö-
vőnket a sz. István-rakta granit alapkövekre. — Ez lesz 
hálánk legméltóbb kifejezése sz. István iránt; ez által telje-
sitjük leghivebben a hálából folyó kötelezettségünket sz. Ist-

9) Perger János 1851. Relig. 
10) Thiers Consulat. 
" ) B. Eötvös József 1868. juni 24. ül. 
>2 Kor. 1 .3 ,11. 
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ván öröksége, édes hazánk iránt. — Azért mély imádással 
kérünk, nemzetek mindenható Istene ! hogy ezen alapköve-
ken adj tovább is állandóságot sz. István birodalmának, adj 
dicsőséget sz. István koronájának, és ki ezt kegyelmedből 
jogosan viseli, áldd meg a királyt és családját, áldd meg és 
boldogítsd a nemzetet a magyarok Nagyasszonyának, 
a boldogságos szűz Máriának, s a te hü szolgádnak, sz. István 
királynak esedezése által. Amen." 

íme igy dicsőítette meg T á r k á n y i kanonok ur sz. 
István királyunkat legközelebbi névünnepén. Nem szükség 
bizonyítanunk, mit az itt közlött részletek igazolnak : hogy 
a jeles költő, a lelkes hazafi s a buzgó egyházi férfiú, e hár-
mas minőségével a legszebb harmóniában egyesülve szerepelt 
e tartalmas bsszédben. Már ez is elég kezesség lehetett annak 
hatásáról, de a mi ezt teljesen biztosította, — az a folytonos 
és fokozott lelkesedéssel tartott szerencsés előadás volt ; mely 
mind a mellett, hogy a ft. szónok ur nem bir épen igen erős 
és csengő hanggal, — de gyönyörű magyarsággal és tisztán 
kiejtett minden szaván, élénk arczvonásain, szóval egész va-
lóján a meggyőződésnek azon eilenállhatlan erejét tüntette 
ki, mely lobog és gyújt, lelkesít, mert lelkesedik; ugy, hogy 
kedves kötelmünknek tart juk kifejezni hálánkat főméit, 
p r i m á s ő h g s é g e iránt, ki e fényes alkalomra szónokul 
Tárkányi urat választván, ez által az ünnepély magasztossá-
gát emelte; egyszersmind azért is kifejezzük örömünket, hogy 
az annyi szép tulajdonairól ismert kanonok urat, mint nagy 
hatású jeles szónokot is volt alkalma fővárosunknak megis-
merhetni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SAJTENY, jul. 7-én. (Egy szó a hajdu-doroghi g. e. 

népgyűlés tekintetében.*) Kezemhez kerülvén a f. évi april 
hó 25-röl közrebocsájtott 33-ik száma a „Religio" egyházi 
folyóiratnak, megütközéssel olvastam annak 260. lapján nt. 
Debreczeni János lelkész urnák czikkét és a közlöttek körüli 
hibás nézetét, mely világi- s egyháziakra nézve félrevezető 
és egyaránt káros következésü lehetne, mihezképest 
a keleti egyház fegyelmi törvénye s az egyetemes katholikus 
egyházi jog lévén megtámadva, illetékes állásomnál fogva, 
hivatva érzem magamat a következendőkben felvilágosítással 
szolgálni, miknek a nevezett lapban, mint a melyben a föl-
szólalás történt, helyet kérek. 

Igaz ugyan,hogy „a g. szertartású kath. egyház fegyelmi 
törvénye megengedi, hogy a kebelébe tartozó népeknek saját 
anyanyelvükön tartassék a templombani isteni szolgálat s 
azon nyelven végeztessék minden egyházi szertartás." Mint-
hogy azonban keleti egyházunk fegyelmi törvénye szakadás 
előtti, a mikor még a magyar nyelvnek hire sem volt Euró-
pában, valamint magyar nemzetiségű görög szertartásuak sem 
találtattak mind e mai napig, kik ezen engedményt igénybe 
venni akarták volna, senki sem okozható, miként egyházilag 
a magyarnyelv még nincs elismerve liturgikai nyelvül. „A 
magyarországi orosz, román, ruthen hitsorsosok élvezik ezen 

*) Későbben érkoztek ugyan e sorok, <le az ügy földerítésére szol-
gálván sürgős kérésre közlendőknek véltük. Szerk. 

engedélyt" de csak ugy a mint czikkiró ur fölebb fejezte ki 
magát t. i. megengedi, hogy a kebelében tartozó népeknek 
saját nyelvükön tartassék az istenitisztelet. — Tehát a midőn 
a rutheneknek mint népnek az meg lőn engedve, a makói 
ruthenek is, mint ezen néphez tartozók osztoztak ezen enged-
ményben — nemcsak, de a nagyváradi egyházmegyei irat-
tárba letett makói acták a jelenszázad első negyedéről bizo-
nyos Szilvássy nevű nyugalmazott kapitány gondnoksága 
alatt igazolják, hogy követelőleg léptek föl orosz nyelvök 
használhatása végett, és még tüzetesebben mint most a ma-
gyarnyelv mellett, mit ön magok is bevallottak a midőn az 
1866. évi „Hon" s „Időktanuja" napi lapokban följajdulva 
keserűen panaszkodnak, miként főpapjuk templomunkat ki-
festetvén az általuk az oltár fölébe tett orosz (tehát nem ma-
gyar) versiratot is bemázoltatta, és ha kizárólagosan csak is 
az övék lett volna az a makói templom, igazuk leendett, mert 
a nép, mert a nemzet egyik életeleme a nyelv, mi nélkül meg 
szűnik a nemzet, a nép az lenni, a minek magát nevezi, mert 
hiszen a költész igen talállóan mondja : Szép szó a haza, bár 
a nyelv fűzi össze szülöttit. — Van haza nyelv nélkül, nincs 
nélküle nemzetilét. Es ha ez nincs, miután már anyanyelvü-
ket, melyért a fentebb előadottak szerint annyira hevültek, 
mellőzni kivánják. Ha vélik hogy, a magyarnyelv iránti fölhe-
vülés is nem leend szalma láng, minthogy nyelv nélkül ninc3 
nemzeti-lét, kár nem magyarokká naturalizáltatni magukat 
s azután választhatnak a magyar nyelven Istent dicsérő vál-
lásfelekezetek közül, anélkül, hogy a) a velük egyenjogú 
román hitsorsosaik közbotránkozására, őseiktől öröklött közös 
templomjuk is oskolájokban saját anyanyelvük használatában 
gátoltassanak,— a nélkül,hogy b) a szerkönyvek átforditásával 
magyar görög szertartású püspökség alapításával, s több 
efféle tetemes kiadásokkal a különben is túlterhelt hazát 
még inkább terheljék. 

Már most ily szempontból fölfogva a makói „magyar-
ajkú oroszok" ügyét, ki lesz a ki kárhoztatná kérelmöktőli 
elmozdításukat ? — ki lesz, a ki hibát látna abban, hogy 
„még feleletre sem mél ta t tak?" 

Bár hová folyamodtak a makói „magyar ajkú oroszok" 
mindenünnen kaptak választ. Igy p. o. írtak az egyházme-
gyei püspökhöz, és ők annak válaszát az 1866. évi „Hon" 
és „Időktanujában" közölték, — tehát a mit czikkiró ur 
nagy előszeretettel állit, ők már hirlapilag inegczáfolták ; — 
irtak ők, irt a püspök a pápához. A pápa válaszát megkap-
ták és ök azt nem csak fölolvasásból hallották, hanem irattá-
rukbani letételre maguknak le is másoltatták, következőleg 
czikkiró ur olyasmit állit a fönkitett szavakban, hogy „még 
csak feleletre sem méltattak" a mi nincs ugy. 

Azonban, mivel az 1866. évi fönidézett lapok a makói 
„magyarajku oroszok" elébb érintett tanúságát közölték „est 
testimonium contra se ipso3, tehát omni exceptione május" 
azért a pápáhozi folyamodásra kapott választ, illetőleg ma-
gam igazolása nézetéből, már csak azért sem tartom fölösle-
gesnek a 23-dik sz. a. kiadott pápai leiratot is magyarított 
másolatban itt közölni, miszerént czikkiró nt. lelkész ur 
meggyőződjék, hogy mielőtt fönjelölt czikkét kiadni 
mégcsak megfogamzott volna elméjében, már a pápa az 
egyetemes egyház látható feje, a Propaganda által jellemzi 
azon lithurgicus mozgalmi merényletet, — kárhoztatja a 
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doroghiak eljárását ; rendre utasitja a munkácsi egyház me-
gyei kormányát ; ovakodásra inti az összes g. e. püspököket ; 
kimondja az átforditottszerkönyvekkeli élés tilalmát; — szó-
val — már akkor crucifigálta azt a mit később a doroghi 
népgyűlés határozott. A nagyváradi g. e. püspökséghez czim-
zett apostoli intézkedés igy hangzik : 

„A mi Urunk ö szentsége a hitterjesztö congregatióhoz 
méltóztatott áttenni közelmúlt őszlió 14-ről hozzá menesztett, 
levelet, melynek értelmében méltóságod főképen kiemelé, 
miként nemcsak a munkácsi, hanem azon egyházi megyében 
is lennének egyházi férfiak, a kik önfejüleg s törvényes te-
kintély tilalmát semmibe sem véve a lithurgiát magyarnyelvre 
fordítani törekednek. Miről o szent gyülekezet, a munkácsi 
egyházat illetőleg 1863. évben meggyőződvén, az azt követő 
év jan. 30 ról a közelmúltban elhunyt azon egyháznak püs-
pökét Popovics Vazul ő mltóságát szigorúan utalta, az isteni 
tiszteletnek, fegyelemnek alkalmas orvoslások általi helyre 
állítására, valamint ezt kiveheted ezen levélhez csatolt lap 
tartalmából. Jelenleg azonban pápa ö szentsége parancsából, 
kielőtt a mult november 20-ki kihallgatás alkalmával minde-
nek, miket mltságod e legfontosabb ügy körül előadott, följe-
lentettek, visszairatik a Bécsben időző nuntiusnak, miként a 
munkácsi káptalan helynökének, a Magyarországban szé-
kelő minden keleti szertartású egyházmegyei püspököknek 
megmagyarázza s szívökre kösse a kötelmet, melylyel lekö-
teleztetvék egyátalán megakadályozni a divó szertartási 
nyelvnek mássali fölcserélését, mit némelyek a szentségek 
kiszolgáltatásába s más egyházi foglalkozásokba becsem-
pészni törekednek. Azonfelül pedig a tisztelt főpásztorok 
illő őrködést és szigort tanusitandók, figyelmeztessék o tekin-
tetben saját papságukat, miszerént mindnyájan engedelmes-
kednének e tilalomnak, és senki se találtassék, a ki az emii-
tett nyelvre átforditott misés- és szerkönyveket használja. — 
Végre a föntérintett apostoli nuntiusnak a munkácsi egyház 

' felette erősen ajánltatik, s nem kétlem ő minden igyekezetét 
oda irányozandja, hogy az érintett egyházi megyének püs-
pöki széke alkalmas főpásztorral töltessék be. Ezekután ké-
rem Istenemet, hogy tégedet sokáig éltessen boldogul. Romá-
ban a hitterjesztői gyülekezet lakából 1866. évi deczember 
7-ről méltóságodnak testvéri legnagyobb hajlamú M. C. Ba-
kuobo, főnők ; Simeoni János, titkár a keleti szertartás 
ügyében." (Vége köv.) 

ROMA. Van itt az angoloknak egy templomuk, mely 
canterburyi sz. Tamásról czimeztetik. Ezen templomot ki 
kellene javítani vagy inkább újra építeni. Minek következ-
tében Romában szintúgy, mint Angolországban bizottmány 
alakult, és pedig befolyásos személyekből, kik az e végre 
szükséges költségek gyűjtögetésével foglalkoznak. Mgr Tal-
bot, ő szentségének kamarása áll az élén, ő szentsége pedig 
kifejezte reményét, hogy az angol katholikusok önkényt 
fogják magokra róni az ezen czélra szükséges áldozatot. E 
végből Talbot Angolországba utazott föllelkesítendő honfi-
társait; Manning, westminsteri érsek pedig ezen jámbor 
szándokot támogatandó fölhívást intézett a katholikusokhoz, 
hogy azt valósítani igyekezzenek. Az itteni szokás szerént 
e czélból meetingek tartattak, és Manning több izben szót 
emelt ezen összejövetelekben sz. Tamás templomának meg-

újítása végett. Több, nem sokára bevégzendő templomok föl-
avatása alkalmat szolgáltatott a tudós érseknek ez érdemben 
többször is fölszólalni, mely beszédei élénk eszmeharczot 
keltettek az angol sajtóban. 

Ezen beszédek kiadattattak, magyaráztattak, de el is 
ferdittettek a prot. lapok által. Ez semmikép sem lepett meg 
bennünket, de az igen is meglepett és kellemetlenül érintett, 
hogy franczia kath. lapok azokból ugy átvették, és tovább is 
terjesztették a londoni lapok értelmezéseit, szolgálatot akar-
ván ekkép tenni a szabad elveknek. Annyira mentek, hogy 
ily szavakra fakadnának : „Manning érsek kinyilatkoztatta, 
hogy a pápa ki fogja mondani az egyháznak az államtól 
való elválását, és ő megtapsolta ezen elhatározást." Hirlel-
ték, mintha az érsek az idézett szavakat a richemondi mee-
tingben mondotta volna. Igazat mondva, az érsek épen az 
ellenkezőt állította. Egyedül azt emiitette föl, hogy a fran-
czia törvényhozó testület gyűlésén egyik szónok ekkép ér-
telmezte a conciliumot egybehívó bullát. A mi öt illeti, nem-
csak elveti az ily értelmezést, hanem nyiltan ki is mondja, 
hogy katholikus hivő nem fogadhatja el ezen állítást, mely 
a Syllabus által is kárhoztatva van. Manning néhány nap 
múlva Leedsben is tartott beszédet, melyben védelmezé a 
pápát, és igazolta saját nézetét is. Hiszszük, hogy a „Gazette 
du Midi," mely a többi lapok közt szintén magáévá tette e 
hírt, ki fogja javítani azt, mi e tekintetben neki Londonból 
íratott. 

Más részről ismét az hozatott föl, hogy Manning ur 
Salfordban beszélvén, fölemlité cantuariai sz. Tamást, és 
mondotta, hogy a vértanú az angol törvényekért és a lelkis-
meret szabadságaért halt meg. Ezen utolsó szavak azt sejtet-
hetnék, mintha Manning a szabad gondolkozók értelmében 
vett lelkismeret-szabadságot hirdette, és sz. Tamás ezen is-
kolához tax-tozott volna. A fejtegetések, melyeket e tekintet-
ben Manning érsek tőn, de melyeket a lapok nem közöltek, 
teljesen kizárják ezen magyarázatot. Midőn az angol katho-
likusok elnyomatva a világi hatalom által a lelkiismeret sza-
badságát követelik vissza, ezen szavak alatt azon iga alóli 
fölmentést értik, mely oly régtől fogva nehezedik vagy nehe-
zedett reájok. Sz. Tamás korában Angolország katholikus 
volt, és az egyház szabadsága a törvények által volt bizto-
sítva. Ezen törvényeknek, melyok magokban foglalták az 
egyház szabadságát, de melyeket II . Henrik megszegett, vé-
delmére áldozta föl életét sz. Tamás. Sz. Tamás, mint Man-
ning mondá, meghalt küzdve azon szabadságért, hogy szabad 
legyen hinni az igazságot, az egyház szabadságát és fegyel-
mét. A Times, mely hosszasan fejtegeti az érsek beszédét, 
nem gáncsolta ekkép szavainak értelmét. A londoni lap in-
kább igyekezett bevitatni, hogy"]canterburyi sz. Tamás elhul-
lott nem azért , mintha a lelkismeret szabadságát védené azon 
értelemben, mint azt a mostani nyelv szokta venni, hanem 
inkább mivel Angolországot Roma zsarnoki igájának akarta 
alávetni 

A liberális iskola, az egyháznak az államtól való elvá-
lasztását hirdető pártoskodók kereshetnek és találhatnak Í3 
magoknak támpontokat, de elméletüknek adeptjét soha sem 
fogják föllelni a westminsteri tudós érsekben, kinek minden 
iratai, minden szavai tiltakoznak a liberális katholicismus 
ellen. 1-k. 
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IRODALOM. 
„Les deux procès de {condemnation, les enquetes et la sen-
tence de rehabilitation de Jeanne d'Arc" par M. O'Reilly, 

conseiller à la cour imperiale de Rouen. 

(Vége.) 

Minekutána ily világos ösvényen vezette a szerző az 
olvasót, és az igazságnak, történelmi kutatásoknak majdnem 
mathematical lánczolata által meggyőzte őt, átmén a 2-ik 
kötetre, melyben a birói tárgyalás okmányainak forditása 
foglaltatik. Ezen fordításban előfordulnak az előleges érteke-
zések, maga a per felosztva a vádra, tárgyalásra és abjura-
tiora ; ezt követi a második processus. O'Reilly itt félbeszakítja 
a fordítást, és ismét történészszé leszen. Jeanne d'Arccal fog-
lalkozik, Rouennal és a tanukkal, kik bizonyságot tettek a 
sziiz életének ez utolsó szakában; érdek s tanulságteljes 
megjegyzéseket tesz és ezen czim alatt : mint vezettetett a 
processus ? egészen a bensejébe hat a fájdalmas eseménynek. 
A szűz leányzónak betegsége, abjuratioja, hős vége tüzetesen 
egész a minutiakig el van beszélve az ügymenetnek és vizs-
gálatnak hiteles okmányai szerént. Végre jön az igazság 
napja a rehabilitatio perével. Nem lehetett szándék a hosszú 
periratokat mind átfordítani, melyek magok is két kötetet 
foglaltak volna el ; azoknak némely adatai előfordulnak 
már a szerző előzményeiben, s azért csak a főokmányok 
fordítására szorítkozott, tudnillik : a pápai leiratra, melyben 
megnyittatik a revisio és az Ítéletre, mely Jeanne ártatlan-
ságát proclamalja. O'Reilly különös tanulmányozást szentel 
a rehabilitatio minden tagjának, melybe mintegy keretbe 
illeszti az igazság földerítésében való munkájokat, és azon 
dicső részt, melyet abban közülök mindegyik vett. 

I II . Ekkép be van fejezve és megkoronázva a kegyelet 
és hazaszeretet emléke, melyre a roueni nemes tanácsos vál-
lalkozott. Alig szükséges azt hosszasan dicsérni; hisz ez 
azon müvek közé tartozik, melyek önmagokban hordják 
dicsőségöket, sikeröket, Mindazon lelkek, melyek az igazság 
lenge fuvalmát még érzik, mindnyájan a keresztények, kik 
szeretik az erényt, az egyház és a haza némi büszke örömmel 
telhetnek el, midőn e munkát olvassák, mely nemes önérzettel 
van irva, melyet hit és tudomány egyaránt leng át, és mely 
a kedves s mondhatnám, szent hősnőnek jó hirére az örökös 
jelleget nyomja. Tisztelet a nemes férfiúnak, ki neki szentelte 
virrasztását, tiszteletét, nevét. Midőn O'Reilly a könyvet 
irta, hitvestársát látta oldala mellől a halál által elragadtatni, 
emelkedett lelkű nő volt, jótékony és kedves. E könyvnek 
lapjai tehát sok helyen könytől ázottak, s kettős fénykörrel 
vannak övedzve, tudnillik az önfeláldozás és szeretet fény-
körével. És ez egyszersmind kiment bennünket, lia critikai 
észrevételeinket részletesen föl nem hozzuk. 

O'Reilly közkincscsé akarta tenni a kettős tárgyalásra 
vonatkozó okiratokat, akarta, hogy azok könnyen fölfogha-
tók, közölhetők legyenek és azért megtartotta a dialógus 
alakját. A forditás egy-két szavon kivül, melyekre talán 
grammatikai észrevételt lehetne tenni, teljesen hü, kifogás-

nélküli; ezért is, de méginkább, mivel a mű keresztény és 
hazafias szellemű, méltó, hogy minél több kézen forogjon ; 
méltó az a halhatlan szűzhöz, kinek tiszteletére van szen-
telve, igen méltó Jeanne d'Archoz, méltó Francziaországhoz 
és az egyházhoz ! 1-k. 

VEGYESEK. 
— Sz. István első apóst, királyunk évfordulati ünnnepe 

fényes egyházi szertartással Bécsben is megtartatott a kapu-
czinusatyák templomában. A sz. beszédet ft. R e n d e k József 
esperes-plébános ur tartotta, ki a művelt közönségnek osz-
tatlan figyelme közt mondotta el rövid de annál alkalomsze-
rűbb és tartalomdusabb beszédét. (P. H.) 

— K u t h e n a z l . T.-ban igen czélszerü módozatról 
szól a ponyva-irodalom terjesztésére nézve. Kérjük őt, hogy 
annak idejében a Szent-István-Társulat gyűlése alkalmával 
javaslatait megújítani szíveskedjék. 

— A Nazarénusok fölhatalmazásért folyamodtak szüle-
tési és halotti anyakönyveik vezethetésére. A cultusministe-
rium akkép rendelkezett, hogy a nazarénusok közt megtör-
tént születési és haláleseteket a hatóság által kijelölendő hiva-
talos közegnél minden egyes esetben bejelentsék. Mivel pedig 
eddigelé még az illető hitfelekezetek lelkészei vannak fölha-
talmazva a hiteles anyakönyvek vezetésére, az illető közegnek 
kötelessége az illető felekezeti lelkészt minden egyes esetről 
értesíteni, a mely felekezethez a nazarenus azelőtt tartozott. A 
nazarénusok szokása szerént kötött házasságból származó 
gyermekeket a kormány törvényteleneknek tekinti s örö-
kösödési jogukat is e szerént itéli meg, mig a törvényhozás 
máskép nem rendelkezik. 

— A cseh országgyűlés Veni Sancte-val nyittatott meg, 
melyet a prágai bibornok érsek tartott ; utána a gyűlésterem-
ben ugyan megjelent, de rövid társalgás után az ülés meg-
nyitása előtt eltávozott, a többi püspök sem jelent meg. Ez 
történt Brünnben is, hol az olmützi érsek, a brünni főpásztor 
és többen a jogosultak közül irásba foglalt indokolással jelen-
tették ki, hogy az országgyűlési tanácskozmányokban nem 
veendnek részt. 

— A bajor cultusminister, mint látszik, készakarva 
összeütközést kiván előidézni a kormány és papság közt. Az 
alsóház elhatározása szerént a lelkészek természetbeni jöve-
delmének u j becslése és a plébániái földekről uj följelentés 
rendeltetett el. Czélja e rendeletnek kevesbitni azon segélyt, 
melyben a papság az állam részéről az elkobzott javak 
némi kárpótlásául eddig részesült Afőpásztorok utasíttattak, 
hogy néhány nap alatt adják be a követelt jelentést : a mün-
cheni érsek kimutatta ennek lehetetlenségét, egyszersmind 
pedig tiltakozott az állam ily eljárása ellen, mely ily fontos 
kérdésben az egyházi hatalom kizárására látszik czélozni. 

— A porosz „Oberkirchenrath" sajnálattal tudatja, hogy 
a prot. poroszok közt a divortium évről évre szaporodik. 
1866-ban 379 esettel volt több, mint a többi évben, és a 
pásztorok által megkisérlett kiegyenlítés 6,885 esetben alig 
sikerült egyharmadra nézve. 

— Porosz-Lengyelország kerületeiben kérelem köröz-
tetik a porosz kamrához, melyben kívánják az illetők a) hogy 
kath. gymnasium alakittassék, b) hogy az oly iskolákban, 
melyeket egyedül lengyel tanonczok látogatnak, a lengyel 
nyelv használtassék kizárólag; c) a felsőbb iskolákban pedig 
a lengyel a némettel egyenlően. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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Vegyesek. 

A kath. autonómiáról. 
.-(Folyt.) 

I II . 

Eddig a kath. egyháznak legtöbb bajt és kel-
lemetlenséget többnyire saját hivei okoztak: kath. 
pap kath. világival állott mint ellenség szemben; 
holott mindkettőnek érdekében állott volna kezet 
fogni ; igy pedig az elmérgesedett vita átszármazék 
a magán életbe is s ott folytatá pusztításait. Más fe-
lekezeteknél ez másképen van. Itt szoros összetartás 
s érdekazonosság tapasztalható. Soká gondolkodtam 
mi volna ennek az oka? Ugy látszik, e szomorú tü-
neménynek egyik főoka az, hogy kath. világi hiveink 
félreismerik hivatásukat; az egyház érdekeivel nem 
sokat törődnek, minden felelősséget a papságra 
háritván. 

1844-ben Montalembert gróf fölkérte a lan-
gresi püspököt, miszerént állapítaná meg tüzetesen, a 
világiaknak az egyházi ügyek tárgyalása körül 
mily befolyása legyen? A püspök nem késett felele-
tével. E levélből néhány idevágó eszmét szándéko-
zom fölhozni. A főpásztor mielőtt a fölvetett kér-
désre felelne, megkülönbözteti az egyház körében a 
tanitási jogot a tanított igazságnak bevallása-, gya-
korlata- s védelmezésétől. Mig valamely hitágazat, 
erkölcsi vagy fegyelmi pont az egyház által nincs 
teljesen meghatározva, a világi hivek tartoznak a 
békének föntartásáért és az igazság győzelmeért 
Istenhez emelni imádságaikat. De ha az egyház nyi-
latkozott, akkor köteleztetik mindenki az egyháznak 
kijelölt ösvényére lépni, s másokat is józan belátása, 
tudományossága s egyéb viszonyainál fogva a ki-
tűzött útra vezérelni. A világi kath. hivek nem bir-
nak ugyanazon küldetéssel, melylyel fölruházvák a 
fölszentelt püspökök és papok ; ők nem küldettek a 

végre, hogy a zsinatokban vagy az isteni tanoknak 
egyházilag való megállapításában határozzanak ; 
mégis hivatvák. hogy a nyert malasztok mértéke sze-
rént ők is az Isten országát a mint csak tőlük tel-
hetik, terjeszszék, a hit kincsét erejökliöz képest vé-
delmezzék, szóval a lelkek üdvén munkálkodjanak. 
S erre vonatkozólag a püspök némely jeles világi 
bölcsnek példájára hivatkozik. Ott a második század 
elején sz. Jusztin vértanú vonja magára figyelmün-
ket, a ki világi ember létére egy védirattal lépett föl 
s Antonius császárt oly rendelet kiadására birta, 
melynek következtében a keresztények üldöztetése 
a birodalomban megszűnt. Ott van Athenagoras, a ki 
szintén világi bölcsész létére megírta a keresztény-
ség igen jeles apologiáját, s azt Mark Aurélhez s 
ennek fiához Comodushoz intézte. Ott van alexan-
driai Kelemen, ki a pogányokhoz „Stromata" czimíí 
ismeret gazdag könyvét intézé s a pogányokat hit-
s érzelem javulására inté. Ott van Arnobius, a ki 
jóllehet még meg sem volt keresztelve, már is kitűnő 
védiratot szerkesztett a ker. hit igazságok védelmére. 
Előttünk Maistre, Bonald, Chateaubriand stb. kik 
hasonlóképen világi létükre igen dicséretes szolgá-
latot tőnek a kereszténység védelmének; kik egy 
Lactantius és Tacianus s egyéb világi szerzőkre 
emlékeztetnek. 

S igy végig mehetünk minden századok történe-
tein, mindenütt jeles világi kath. tudósokat, politikuso_ 
kat s szakférfiakat fogunk találni,kik részint a törvény-
hozás termeiben, részint az irodalom utján sokat tőnek 
a megtámadott egyház s kereszténység védelmére, 
osztván a meggyőződést : „In reos Majestatis et pu-
blicos hostes omnis est miles" (Tertullián.) Mindnyá-
jan a vitézkedő anyaszentegyháznak tagjai vagyunk, 
s minél többen harczolunk, annál biztosabban remél-
hetjük a győzelmet. — Igy a langresi főpap. 

A jeles főpásztornak ezen okadatolt s példákkal 
fölvilágositott előadásából kiderül, hogy az egyház 
valamint hajdan ugy jelenleg is szivesen veszi világi 
híveinek támogatását és^segitségét. 

Ennél fogva, mig a világi hivek megmaradnak 
19 
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az ó'ket megillető téren; mig azon vannak, hogy az 
egyház sarkalatos jogai megóva legyenek, és a le-
rombolt egyházszabadság hamvaiból fölélesztve hely-
reállittassék ; mig a mellett buzognak, hogy Krisztus 
egyházának épségét, önállását s függetlenségét tá-
mogatják, mig a ker. kath. hitélet, iskola, oktatás, 
egyházi birtok stb. védelmezése, mig az egyház sza-
badság; nak minden ágában való fejlesztése, tökéle-
tesítése. emelése, szóval az egyház anyagi és szellemi 
jólléte s fölvirágoztatása közül fáradoznak: mind-
addig saját elemökben vannak; de ha hivatva érzik 
magukat még a kath. egyház belső ügyeit is saját 
fórumaik elé idézni s illetőleg határozni felettök, itt 
már idegen területre léptek, beavatkozván a püspö-
kök s lelkipásztorok jogaiba, kik egyedül hivatvák 
a hit s egyházi fegyelem ügyeit vezetni s elintézni. 
Igaz, sokat köszön egyházunk ugy a múltban mint 
a jelenben, az ő világi hiveinek, kik Isten, Krisztus 
s a kereszténység szent ügyét szivökön viselvén, di-
csőségöknek tartották, s tartják maiglan a kath. hit-
nek megszilárdításához, az egyházi tekintélynek 
megóvásához közreműködhetni. Ott látják Nagy 
Károly, I. Nagy Otto, II. Henrik császárt, szent Ist-
ván, szent László királyt s számtalan más fejedel-
met, kik a kath. egyház pártfogása- s védelmezőé-
ben kitüntették magukat. Az ujabb időkből a vi-
lági tudósok, államférfiak közül szintén többeket 
hozhatnánk föl, de rövidség okáért csak némelyekre 
szoritkozunk. Mennyi jó szolgálatot tőn a kath. ügy-
nek egy Montalembert gróf ; egy O'Connel, egy Do-
noso Cortes, egy Hurter, Görres, Stolberg, Bussz stb. 
kik mindnyájan megtartván a szükségesben az 
egyességet, a kétesekben a szabadságot s mindenben 
a szeretetet, a kath. egyház szabadsága s jogai mel-
lett rendithetlen bátorság- s kitartással küzdöttek. 
Azonban mi tagadás benne, a tapasztalás kivált nap-
jainkban sok tekintetben emlékeztet Eszterházy 
Miklós nádor szavára is, a ki 1637. a király előtt 
imigy panaszkodott : „Catliolicos rerum suarum ne-
gligentiores, huic tempori indormire, sedere, oscilari, 
neque quid adversarii dicerent, neque quid facerent, 
multum pensi habere." A tapasztalás bizonyitja, 
hogy találkoztak oly világi katholikusok is, kik 
akár tudatlanságból, akár gonosz akaratból, vagy 
gúnyból egyenesen a ker. hit s fegyelem megrontá-
sára, az egyházi kormány-hatalom gyengítésére tö-
rekedtek. Mily nagy hátrányára leve az ily eljárás 
hazánkban a katholicismusnak ; mily sok keserű 
panaszra ada okot, mily tágas tért nyita az egyház 
megcsúfoltatásának : ugy hiszem mindenki belátja. 

Vannak ismét katholikusok, kik egyébkint jó 
keresztények ; kik az egyházat a polgári hatalom 
befolyása alól fölszabadítani akarják ugyan, de egy-
úttal beleszólási jogot is követelnek magoknak az egy-
ház ügyeibe, s körül belül imigy okoskodnak : „Az 
egyház belszervezetét tekintve, a protestáns, zsidó és 
más egyházakban a hiveknek, a népnek megvan 
őket megillető befolyásuk; maguk választják s lát-
ják el papjaikat, s gyűléseiken hozzá szólnak egy-
házi ügyeikhez. Csak mi katholikusok vagyunk rab-
szolgákként kizárva a szabad polgár ezen alkotmá-
nyos jogából. Papjaink, kik nélkülünk, gyakran 
ellenünkre jutnak az egyházi hatalom széditő ma-
gassági polczaira, korlátlan hatalommal, ránk sem 
figyelve, intézik egyházunk minden ügyeit. „Nyáj" 
vagyunk a szó teljes, lealázó értelmében." Kétséget 
nem szenved, hogy e tekintetben nem ártana széles-
biteni az önkormányzat talapzatát, a minthogy csak 
ugyan tennünk is kell valamit, hogy t. i. egyházunk 
rendszerét kibékéltessük a kor szellemével; misze-
rént belássák hiveink, hogy a kath. egyház épen 
nem ellenzi, hogy a kath. világiak az ő ügyeibe 
beleszólhassanak, föltéve, hogy az egyház diszének, 
felvirágoztatásának ügyét valóban szivökön viselik. 

Több szem többet lát. Több fül többet hall. 
Funiculus triplex difficile rumpitur. S épen azért a 
czélba vett autonómiának egyik kedvező tulajdona 
az, hogy t. i. az érdekeket in solidum képviseli, a 
papság és a világi hivek a kath. egyház ügyét mint 
saját ügyöket tekintik. Miután pedig a papság és a 
világi hivek közt oly szoros az összeköttetés, mint 
az atya és a családtagok között, azért csak az öntu-
datot föl kell ébreszteni s az egyház győzedelme 
bizonyos. A családfő képviseli a családtagokat a jogi 
téren mindig. Minél hatalmasabb, befolyásosabb a 
családfő, annál nagyobb az egész család közjava is. 
Ha elbukik a családfő, vége a családnak is. „Percu-
tiam pastorem et dispergentur oves gr égis." A ki a 
papságot és a hiveket elválasztja, az bizonyosan 
maga a vallás ellen emeli föl kezét. A magyar pap-
ság a hazának élt mindég; neveié ifjúságát, megál-
lapitá tudományos intézeteit, fölajánlá testi lelki ere-
jét a haza s honfitársai javára. Ha változtak a viszo-
nyok, eltöröltetvék a kiváltságok, a kath. papság 
nem követel saját személyére kiváltságot, kész fizetni 
adót, s viselni mindenféle terhet, csak a haza boldo-
guljon s gyarapodjék anyagi és szellemi jóllétben; s 
még is uton útfélen, mennyi ellenséges megtámadást 
kell szenvednie, és pedig igen gyakran saját hivei 
részéről.— Jelen korunkban mi sem közönségesebb 



mint roppant vádakat, nagyitásokat, hamisságokat 
hallani az egyház ellen; mi sem közönségesebb 
mint undorító alakban felmutatni az egyházi kor-
mány s papuralom önkényét, zsarnokságát, inhuma-
nitását s azért óhajtandó: vajha minden egyes kör-
ben, a polgári állások minden fokozatában találkoz-
nának, kik az egyház ellen törekedó'ket fölvilágosi-
tanák, illetőleg megczáfolnák s ekkép a katholikus 
egyház győzelmét kivivni s biztositani segitenék. 
Ily természetű ügyek tárgyalásába, védelmébe mél-
tán befolyhatnak a világi hivek, közremunkálásukat 
becsüli az egyház, náluk nélkül a győzelem fölötte 
megnehezittetnék. 

Mindég csudálkoztam, hogy a protestánsok, 
jóllehet számra sokkal kevesebben és sem vagyonos-
ság-, sem értelmiség-, sem erkölcsösségre nem elébb 
valók a katholikusoknál, mégis oly eszélyesen tud-
ják védelmezni saját ügyöket. Ennek az oka részint 
a protestantismus szellemében, melynek elve bátran 
föllépni, a hol szükséges, részint a nagy egyetértés-
ben keresendő, mely a világiakat lelkészeikkel össze-
köti. Ides járulnak még más, igen természetes okok 
is. Mint tudva van a protestáns lelkészek fiaiból 
lesznek rendesen ügyvédek, orvosok, tanárok, állami 
s uradalmi tisztviselők s ezen különféle állomásokon 
melyeket igen gyakran kath. iíjaink rovására is el-
foglalni serénykednek, prot. érdekeiket hatásosan 
képviselik s azokat velők született buzgósággal min-
denek fölött megállapitani törekednek. Nálunk ka-
tholikusoknál ez másképen van. A kath. papnak 
családja nem lévén a többi állapotokkal ') is csak 
annyiban érintkezik, a mennyiben ezt lelkipásztori 
teendői követelik, s miután Urunk Istenünk biztosí-
tása szerént az egyház egy megvihatlan alaponi 
nyugszik, azért nem is aggódunk annyira emberi 
védelmeztetése iránt, készek lévén saját magunk 
bántalmazását is békével2) elviselni. Továbbá mi a 
kath. papnak működését kiválólag a miveltebb osz-

' ) Ezekkel érintkezni azért ezer módja, alkalma van a 
papnak ; ha ez nem történik, nagy része van azon elszigelt-
ségnek, melynek szükségessége a papnövendékekbe oltatik, 
midőn némileg hivatásuk ellenére szüntelen arra intetnek, 
hogy óvakodjanak a világtól, ne de mundano pulvere sor-
descant. Szerk. 

2) A keresztényt diszitő türelemnek is meg van a maga 
határa; ha az ellenünk özönlő piszkolódás ellen competens 
helyről sohasem történik fölszólalás, a közönség vagy azon 
gondolatra jön, hogy a mi fölhozatik, igaz ; vagy hogy jó hí-
rünkkel, nevünkkel keveset törődünk ; egyik oly ártalmas 
mint a másik. A multa contemtu curantur, ilyenkor hiva-
tásunk, hatásunk rovására alkalmaztatik. Szerk. 

tályuaknál annyira nehezíti, az a megvesztegetett 
korszellem ; innét van, tegyen bármit, legyen szán-
déka legszebb, igyekezete legőszintébb, élete an-
gyali tisztaságú, ő se fáradozásai gyümölcsének iga-
zán nem örvendezhet, se hívei általános tetszését 
megnyerni nembirja. Sajnálkozva tapasztaljuk, hogy 
a ker. hitélet kiválólag a miveltebb osztályhoz tartozó 
híveinknél elhanyatlott (tisztelet a kivételeknek.) A 
papság igyekszik ugyan minden alkalommal a val-
lásosság és isteni félelem csiráját beoltani a szivekbe: 
de mi haszna fáradozásinak, ha tapasztalnia kell, 
hogy előkelő hívei az isteni szolgálatra rendesen nem 
járnak, az Isten igéjét igen ritkán hallgatják, a szent 
böjtöket épen nem tar t ják stb. ily körülmények közt 
mennyire meg van nehezitve a papság állása, ugy 
hiszem kiki beláthatja. A protestánsoknál ez egészen 
másképen van. Ott a papság nem jön ellenkezésbe 
az ő hiveivel, ha ezek az isteni szolgálatra meg sem 
jelennek, ha az Isten igéjét nem hallgatják, nem 
böjtölnek stb. Ott korlátlan szabadság van ezen s 
sok egyéb hitgyakorlatot illetőleg. — A kath. pap-
ság állása az által is szerfelett nehezíttetik, mert 
igen gyakran oly hiveivel van dolga, kik óhajtják 
ugyan a kath. hit s egyház javát; de ezen óhajtáson 
tul cselekvőleg nem tesznek semmit! Adná a fois -
ges Isten, hogy a czélba vett autonomia által hat-
hatósan fölébresztessék a hivek buzgalma és érde-
keltsége. (Vége köv.) 

Szellemi életünk főbb árnyvonalai. 

Vannak tárgyak, melyekről jó szivek, s a magasból 
jött isteni tudomány által felvilágosított elmék már sokat, 
igen sokat mondottak és írtak, de fájdalom még sem elég a 
mi okulásunkra ! Csak az egy végetlen bölcseségü jó Isten 
az, ki a világ összkormányzásában örök törvényeket szabva, 
a semmiből kihozott lények és tárgyak okait, folyását minden 
következéseikkel ugy előreláthatta s intézhette, hogy ö, a 
mindenható, öröktől fogva kitűzött czéljait bizonyosan eléri : 
de az ember, az alkotónak keskeny határok közé szorított 
csekély pormüve, csak kis körben láthat, rendelhet, szemlél-
het s nézeteit az akkori, azon helybeli okok-, szokások-, véle-
mények-, mindannyi befolyásokból igy vagy amúgy intézheti, 
e vagy ama czélokra irányozhatja, s mindezek a nagy válto-
zandóságban előbb utóbb vagy eltűnnek, vagy iszonyú mó-
dosításokat szenvednek. Igen, Istenben az akarat, lehetőség 
s ennnek valósítása egy, és csak bennünk véges teremtmé-
nyekben van az akarat, lehetőség s ezeknek teljesitése közt 
idő- s átmenetre szükség ; mit Isten akar, ezt megteheti, s 
ugyanakkor midőn akarta már meg is tette, mert akaratja 
nem lehet nem hatályos, különben véghetetlen teremtő, s Isten 
sem volna ő, a kinek oly szép egyszerüleg fönséges jelvénye : 
„mondá és lettenek." Csak az Isten látja egyszerre az idők 
s események összeköttetését, mert tőle függnek mindenek : 

19* 



mi mintegy a láncz két megfogott végét tart juk remegő ke-
zünkben, s igy minden közép gyürüt a világi viszonyokban 
nem szemlélhetünk, s mert későn születvén, sok tárgynak 
eredetét nem láthatjuk, s korán elhalva, többnek végét el nem 
érhetjük, kénytelenek vagyunk sokszor a jóakarat mellett 
maradni vigasztalódva, miszerént „in magnis et voluisse sat 
est." Mily tehetetlen tehát az ember akkor, ha nála a jó 
akara t is hiányzik ? ez ugyanis tekintve vele született gyen-
géit saját korának gyermeke szokott lenni tudva vagy nem 
tudva, s az anya képe rajta van mindig, csakhogy egyesek 
kevesebb vagy több vonást hordoznak magukon, amint a kor 
szelleme kisebb vagy nagyobb mértékben gyakorolja uralmát, 
mely az irodalom mezején oly rémitő vésztjósló szinben is-
merhető föl, midőn az úgynevezett szellemdus irók oly virá-
gokat szórnak szét müveikben, melyek egyiránt szépeknek 
tetszenek s mérgesek, az olvasó közönség pedig kapkodva 
szedegeti azokat s élvezi, alig vagy épen nem véve észre, 
hogy amint gyönyörködik r a j t uk , egyszersmid romlik is 
tőlük, s csak későn siratják meg sokan — ha még is — 
drágán vásárolt lélekölő elveiket. „Grustans gustavi paululum 
mellis, et ecce morior."1) 

Mi legalább részünkről csak nagy áldozattal tudjuk 
átlapozni néha fönsőbb engedély mellett olvasandó néhány 
korszerűnek híresztelt író zavar- s ellenmondástól hemzsegő 
müvét s mindig tapasztaljuk, mily üres az ilyennek lelke, s 
mint igyekezik ezt nyelve ékessége által takargatni, izt adni 
az Ízetlennek! embergyülölés, Istentagadás él, szól, cselekszik 
benne minden alakban, s az olvasó kedélyét zordon határo-
zatlan s reménytelen létbe sülyeszti, mi végre magának is 
szinte kinos lesz, de ő diadalmasan rohan a kétség örvényébe 
azért, hogy magát s olvasóit meggyőzze mikép az ember 
semmi jobbra nem született ; bármily ragyogón ir is az ilyen 
csak vakitó sugarakat, álfényt hint, s ez által hidegséget, köz-
homályt gerjeszt, mert aki elszakasztja magát Istentől, szive 
lelke épen azt veszti el, ami a lángészt halhatlanná teszi, tud-
niillik az emberi szellemet legmagasabb, nemesebb legszebb 
jelentésében. íróink gondolat-világába tekintve, bizonyos 
mesterkélt fényt veszünk észre, sokan eltűrik e hamis világot 
igazinak tartani, sőt hozzá szokva, ha más valódi, az igazság 
örök nagy napja lövel elkényeztetett szemeikre, e fényt ki 
nem állhatják, igy nem csudálom, ha szellemi zűrzavar fogja 
el az elméket, s hogy ezt némileg elfödjék, s fölvilágosultak-
nak látszassanak, nemtelen nyomorú terveiket ragyogó_ ürügy 
alatt czifra szólam alá rejtik, kiválasztják a varázserejü sza-
vakat , s ezek értelméhez mindent kötnek, csak azt nem, mit 
kellene ; szóvirágok, elméncz kifejezések az önösséget ember-
szeretettel, nagyságot nagyítással, az erőt tehetetlen erőlkö-
déssel, a szabadságot féktelen szabadossággal, az alázatot 
alávalósággal azonosítják. Volt idő, midőn a tudományok 
nagyrészt a zárdákban ápoltattak, évekig egyedül ült a régi 
kor irója szűk szobájában, a világ zaja elhangzék mellette, 
az élet szózata itt alig juthatott hozzá, s mivel tudta, hogy 
az igazi műveltség czélja nem a gyarló ember istenitése, ha-
nem az élő Isten dicsőítése, ki t a való-, jó- és szépnek több 
oldalróli földerítésére irányzott szellemi tevékenységgel mü-
veiben csudálni, imádni tanulunk : a legfőbb ösztönnek Isten 

dicsősége után szellemi munkálkodásban lelendő örömnek 
kellett lennie, s ha olykor a Ijiu dicsőség viszhangja valamikép 
hozzá vetődött, s netalán szivből örvende öntudata a bájos 
édes zenének : de hasonlóan töltendette napjait, önmagáért 
müveive a tudományt, ha mindjárt tudja is, hogy pergamentje 
vele együtt temettetik el. Most a könyvek nagyrészt nem 
komoly s hosszú elmélkedés fáradságos gyümölcse többé, ha-
nem nyilvános levelek mindenki számára, kit érdekelnek, s 
hogy igen sokat érdekelhessenek, ovakodnak gyártóik a bűnt 
egész undokságában előállítani, mert ez kedvelőit fölboszan-
taná mint Achabot Michas „ego odi eum, quia non prophetat 
mihi bonum, sed malum ;" a) az erényt pedig egész bájoló 
szépségében leplezetlenül utánzásul lerajzolni nem merik, 
mert oly nagy és sok tekintély igen éreztetné talán az érzéki 
emberrel tökéletlen gyarlóságait, igy azután megszívlelésre, 
sőt a világ imádására szánt tárgyaik hősét erény és bün ve-
gyületéből idomítják, hogy a kényes szépnek nevezett izlést 
ne sértsék, pedig az ily mü hasonló a rettenetes kézhez, mely 
tátongó mélységbe sujt, s a bűnt minden ijedelméből kivet-
kőzteti, vagy a mi még borzasztóbb, ellenállhatlan ingert olt 
bele. A történet jó lelkű vizsgálója előtt tudva van, miszerént 
minden korra van bizonyos jel nyomva, mindegyik meghozza 
saját erényeit, meg a maga tévedéseit is; igen, megvan min-
den kornak a maga kórja, mit megismerni sokan vonakodnak, 
holott a betegség megismerése némi bevezetés ennek gyógyí-
tásába. Nem egyes embert illet ugyan, hogy a világ-kerekét 
megragadva ennek más irányt adjon, mert néha elgázoltat-
nék, a hullámzó tenger habjait néhány olajcsöppel kisimitani 
akarni hasztalan munka volna, mig a szélvész ki nem tombolta 
magát : de kötelmünk, kiknek lelkismeretünk, érző szivünk 
van, hogy ne hallgassunk, ha az emberiség üdvének érdeké-
ben a fölszólalásnak ideje elérkezett ; van még szabadulás, 
mi még talán oly mélyen nem sülyedtünk a nyomorba, hogy 
Tacitus szerént szabadulásunk eszközeit sem birnók többé 
elviselni; mi különösen mint az ég urának szolgái, mi az 
Istennek templomát, mely számos évek folytán dicsőén fönál-
lott s egy nagy királynak müve volt, ha nem újra építjük is, 
legalább tatarozni akar juk , védeni készek vagyunk az alkal-
matlanitó samaritanusok ellen,3) együtt harczolunk, imádko-
zunk, a szerencsés sikert s remélt jutalmat Istenünk áldott 
kezére bízzuk, jól tudjuk, miszerént utunk nem fáradságosabb, 
nem terhesebb, mint volt az apostoloké, ösvényünk kevesebbé 
tövises, mint volt Jézusé, pedig a tanítvány sem jobb meste-
rénél ; lehetséges, hogy mi az ellenerő által összezúzatunk ; 
de az Ur házának állania kell, habár sírjaink fölött állítja is 
föl a magasabb hatalmasabb, kéz diadaliveit. 

Tár juk föl az élet könyvét s olvassuk ki belőle az em-
beri tehetetlenség erőlködéseit, bizonyosan szívszaggató szél-
sőségekre akadunk az emberek gondolkodása-, okoskodása-
és tetteiben, tekintsünk be annyira magasztalt, felvilágosult 
szellemi életünkbe s mennyire gyenge erőnk engedi, le-
gyünk jobb irányadói a félrevezetett emberiségnek, ez lenne 
czélja jelen vizsgálódásunknak. 

(Folyt.) Bita D. 
8) 3. Heg. c. 22. 
') Esd. 4, 4. 

') 1. Reg. 14,43. 



EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
SAJTÉNY. (Vége.) Elemezzük kevéssé ezen pápai 

leiratot s tegyük párhuzamba az ott mondottakat és a czikkiró 
ur okoskodásait azokkal, mikre részint a tapasztalás, részint 
a tudomány elvitázhatatlan fényt árasztanak. 

A pápai leiratban mindjárt elején a Propaganda meg-
győződését fejezi ki, hogy a munkácsi egyházat illetőleg csak 
némelyek találtatnak, kik az egyházi fegyelem ellenében „ön-
fejüleg" törekednek a divó és nemzetiségi szempontból com-
petens szertartási nyelvet mással fölcserélni; — Czikkiró ur 
pedig ezeknek számát 200,000-re teszi. 

A tapasztalás a Propaganda meggyőződését szentesíti, 
mert eddig csak a kezdeményező doroghi és makói oroszok 
nevezték el magukat a csak mesék országában található 
„magyarajku oroszoknak" a midőn másfelől czikkiró ur tu-
datja, miként csak 14 pap s 31 képviselő jelent meg a f. évi 
april 16-án tartott doroghi népgyűlésen, kik alig voltak jo-
gosítva a nem létező 200,000 „magyarajku oroszok" nevében 
emelni föl szavukat, tudván, miként az egyház-kormányzati 
főelv, mely az egyházi jogban nyert kifejezést (Inn. I I I . in 
Cone. IV. lateranensi cap. 14. de. Officio Judicis ord. 1. 31.) 
hogy minden egy házilag elismert ritus a maga épségé-
ben lehetőleg fentartandó, erre pedig szükséges, hogy az 
azt követők saját ritusok törvényét szigorúan megtartsák s ne 
törekedjenek azt álfogással kijátszani, holott ez esetben ex ca-
pite inobedientiae, eo ipso az anyaegyházon kívülieknek te-
kintetvén, még a lehető esetben sem számithatnak engedélyre. 

A tudomány, akár a földisme, akár a helyrajz, akár a 
statÍ8tika nyomán „a Propaganda mellett" s czikkiró ur előa-
dása ellen nyilatkozik. 

Igy az ujabb Ismeretektára IV. köttete 31. lapján a gö-
rög katholikusok összes száma Magyar-, Horvát- és Erdély-
országban, névszerint 'a munkácsi, nagyváradi, eperjesi, kö-
rösi és fogarasi g. e. egyházi megyékben 1840. évben 863, 
856. volt. 

Ha tehát ezen számból levonjuk az erdélyi és nagyvá-
radi g. e. egyházi megyék román népességét, melyek elseje 
az ismeretektára III . kötete 86. lapja tanúsításaként 663,000. 
lelket számit, még az utóbbi az 1841-diki schematismus 
kimutatása szerint 112,657 lélekből állott, a többi három 
egyházmegyére alig marad valami, miből a 200,000 „ma-
gyarajku oroszok" számának bár csak egynegyede kikere-
kíthető lenne. 

Fényes Elek statistikája ugyan kedvezőbben nyilatko-
zik az oroszok részére, mert a Magyarországban és a hozzá 
kapcsolt tartományokban az oroszok számát 442,000-re teszi, 
ugy de ha számításba jön akár az ismeretek tára, akár Vályi 
András topographiája fonalán, hogy ezen genericus orosz ne-
vezet alatt g. e. tótokat, lengyeleket s rutheneket értett Fényes 
Elek, kik alig nevezhetők magyarajkuaknak, sőt biztosan ál-
lithatni, miként: Beregh, Szepes, Sáros, Liptó, Trencsén, Már-
maros, Ugocsa. Zemplén sat. megyei g. e. szlávok, lengyelek 
és ruthenek nem vettek részt a doroghi népgyűlésben, sem a 
közeli megyebeli horvátok nem képviseltették magukat, kö-
vetkezőleg még távolról sem lehetett szó 200,000 magyarajku 
oroszokról, holott amazok s a velők vegyesen lakó románok 

kivételével igen csekély számú oroszság mutatkozik a ma-
gyarabb vármegyékben, és azok nagyobb részének sincs 
kedvük magyarajku oroszoknak hivatni magukat, miből 
önként folyik, hogy a doroghi népgyűlés igen kevés ma-
gyarajku g. katholikusok népgyülésének nyilvánithatá 
magát — és éppen ez okon tilalmaztatik a pápai leirat má-
sodfelében a divó szertartási nyelvnek mássali fölcserélése, 
miután különben is csak „némelyek törekednek a szentségek 
kiszolgáltatásába s más egyházi foglalkozásokba" a magyar 
nyelvet becsempészni. 

A midőn tehát tisztelt czikkiró ur túlzó nagyitásu tudó-
sítását közli, nem veszi észre miként a) az egyházi fegyelem 
törvénye ellen vétők kihágását helyesli, s ez által ellene sze-
gül a XIV. Benedek pápa „Allatae" Constitutioja 27. §.-nak 
is, melynek értelmében a szertartás körüli intézkedés kizá-
rólag s egyedül az egyetemes egyház fejének van föntartva; 
mihezképest a most dicsőén uralkodó IX. Pius pápa ő szent-
sége is 1848. évi jan. 6-ról kelt levelében egész óvatossággal 
ereszkedvén a keleti egyház jogviszonyainak rendezési szük-
sége beismerésébe, mégis addig, mig ezen rendezés bekövet-
keznék, az egyház szent hivatásához s magasztos elveihez 
egyetemes hűséget parancsol ; b) a pápai leiratban foglalt, 
s a keleti egyház fegyelmi törvényére alapitott tilalom 
megszegését maga rendjén látta, felejti az abból keletkez-
hető sokkal nagyobb bajt, hogy c) a mily könnyen megen-
gedtetnék a magyarajku oroszoknak a szertartási nyelv ön-
kéntes fölcserélése, épen a szerint azon a jogon és még ala-
posabb oknál fogva követelhetnék azt, a paritás utján a kü-
lömböző nemzetiségű román katholikusok a latin szertartási 
nyelv helyettesítése tekintetében, melyre törekvési példa már 
mutatkozott is Makón, a mikor az ötvenes évtized első felé-
ben e tekintetben boldogult Csajághi Sándor akkori püspök 
ő mlgának baja igen meg gyűlt volt makói híveinek nyug-
talankodásával, kik per fas et nefas a latin holt nyelv helyé-
a magyart kívánták és sürgették lithurgicus nyelvül haszná-
latba venni. 

És pedig ez annál könnyebben bekövetkezhetik, miután 
minden 1. sz. nép saját nyelve használatát a latin holt nyelv 
helyébe kívánhatná, csak azon a jogon, mint a minő jogon volt 
megengedve a georgiai hitküldéreknek, a sz. misét latin ritus 
szerint örmény nyelven szolgálni (decret Congreg. de propag. 
fid. 30. apok. 1631) vagy a mint volt megengedve a Perzsiában 
élő karmelitáknak, hogy latin rítusuk szerint arabs nyelven 
szolgálhassák a sz. misét (decret. Congr. de propagan. fid. 12 
27. apr. 1624-ben;) vagy a mint a szóban forgó doroghi népgyű-
lés, a midőn megalakulása után kimondja : „Miszerint a ma-
gyarajku orosz g. katholikusok saját hazájokban a szláv-
nyelv békóitól (ha mégis békónak nevezhető az anyai tejjel 
szopott nemzeti nyelv) valahára feloldassék, s miként orosz, 
román, ruthen hitsorsosaik, ugy ők is édes anyai nyelvükön 
zenghessék az ur dicséreteit. — Ily kívánság teljesítése nem 
lenne egyéb mint „multiplicare entia sine necessitate" és 
pedig oly időben a midőn a haza amúgy is nyög a kiadások 
súlyos terhe alatt, nem is említve, hogy míglen az egyházi 
jog-érvényen alapult autonómiája az egyháznak sirba nem 
száll, egészen különbözők a zaklatók a püspökség alapításá-
ban, hogysem a doroghi népgyűlés határozata folytán kine-
vezett küldöttség „minden zörgetés daczára ha csak via facti 
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nem, czélt érjen, a melynek azután azon rosz oldala volna, 
hogy ugyan ezt fogván sürgetni a romai catholikus népek is, 
bezzeg lenne mit költeni az államnak (pedig hány plébánia 
tesped a hivekkel együtt Isten dicsőségére emelendő szent 
egyházak hiánya végett, igy Sajtényben a megközelítőleg 
2000 lélekből álló, g. k. vallásra tért hivek a sz. mise alkal-
mával, mivel a kisded kápolnába be nem férhetnek, majd 
mindnyájan kint a szabad ég alatt hallgathatják a sz. misét, 
a hiveknek nagyobb része különösen télen a sok zivatarok s 
esőzések alkalmával kénytelen a sz. mise végig hallgatása nél-
kül haza menni mi az u j katholikus román a jkú hiveknek nem 
kis megszomorítására szolgál, miután lelki vigasz nélkül ma-
radnak ; — ide s ilyenekre kellene inkább forditani az állami 
kiadásokat hogy magasztaltassák Isten szent keresztje ne 
csak városok, hanem a falukban épülendő sz. egyházak égbe 
nyúló csúcsain is, kik hasonlóképpen viseljük a városiakkal 
a haza súlyos kiadásait), igy hát „viderint consules ne Res-
publica detrimentum patiatur." 

r 
Éppen ez oknál fogva sem ő Felségéről, sem a kormány-

ról fel nem tehető ezen ügy pártolása, külömben is az állam-
nak legfőbb feladata a népet művelni s ezt tiszta nemzetiségben 
nevelni, melyből a hazafiság s rendületlen honszeretet kelet-
kezik. És valljon azon czélra vezethet-e a nemzetiség kivet-
kezésének elnézése ? ! hiszen a ki nem volt jó szlávnak, mi-
ként képzelhető, hogy jó fog lenni magyarnak ? ! 

Ami a herczeg-primás s a munkácsi püspöknek párto-
lásrai fölhívását illeti, tekintve, hogy ezen egyháznagyok az 
egyházi jogot, a fegyelmi törvényeket s az ezeken alapuló 
egyház autonómiáját fogják teendőik normálisául venni, ha-
tározottan ki fogják mondani „non possumus" s különösen az 
utóbbi tisztelni fogja az idézett pápai leiratot inkább, hogy-
sem az az ellen rugdalódzók gyűlése küldöttségét ő felségéhez 
vezetve magát compromitáltassa. 

Az ugyanott elhatározott liturgicus könyvek fordítása 
s kiadási költségei a magyar vallás s tanulmányi, mint katho-
likus alapbóli fedezése éppen azon okon, mert magyar és 
katholikus az alap, alig eszközölhető a katholikus szellem- s 
egyházi törvényekbe ütköző szándok megtestesitésére, mert : 
mint magyar csakis akkor tehetné azt, lia a szertartási nyelv 
változtatása nézetéből, magyar s nem orosz nemzetiségűek 
kérvényeznék a kiadások fedezését, holott a magyara jku 
oroszok utasíthatók saját anyanyelvük betanulására a végett, 
hogy a már meglevő könyveiket megértsék ; s ezt tennie el-
mulaszthatatlan kötelme is, ha azt nem akarja , hogy a be-
következhető esetben, saját ritusu hitfeleinek magyar, német, 
tót sat. nyelvekre átfordítandó szerkönyveik kiadási költsége 
által ki ne merüljön ; mint katholikus-alap, ha nem is vétetik 
figyelemb e, miként a vallási alapnak ily czélra költeni nincs 
föladatában, katholikus elvek s katholikus kötelmek ellenében 
ezt nem teheti. 

Aztán az ily chimericus nevezetű „magyara jku makói 
orosz," anyanyelve használata megvetésével nemzetiségéből 
is kivetkőzik, következőleg csatlakozzék az ő nyelvét hasz-
náló valamely sectához, s kikerülve botrányos háboritását 
templomközös román hitsorsosainak, kik anyanyelvüket 
óhaj t ják hallani az isteni tiszteletben — kíméljék meg az 

őket kebelébe fogadott hont s ne terheljék a fölött, mint a 
hogy s a mint terhelve van ! 

Major Pál, 
szemlaki g. kat. káplán, mint sajtényi ideiglenes lelkész. 

PARIS. Ismételten szólottunk már a párisi érsek elnök-
lete alatt tárgyalt, lelkismereti esetről, és a „Civilta cattoli-
cá"-nak e tárgyra vonatkozó fejtegetéseinek első részét meg-
ismertettük. Sietünk közölni annak utolsó részét kivonatban 
és lényegileg, amely kimerítő megoldását tartalmazza a feltett 
kérdésnek, ha t. i. a lelkismeret szabadsága és a sajtószabad-
ság körüli divatos eszméket a gyónoszékben valló kinyilat-
koztató poenitens nyerhet-e feloldozást ? 

A kérdés sarkpontja abban rejlik, ha valljon ama esz-
mék, vélemények valószínűek, probabilisek-e vagy nem. 
Mit vall korunk modern társadalma ? Hogy a lelkismeret, a 
sajtó szabadsága minden embernek tulajdonjoga, hogy ezen 
jogot minden jól kormányzott államnak biztosítania kell, és 
azért minden embernek, polgárnak kell, hogy joga legyen 
nyíltan és nyilvánosan szó vagy sajtó ut ján minden gondola-
tainak kifejezést adni, és hogy az állam természeténél fogva 
az ugy nevezett vegyes ügyekben az egyháztól független, és 
elvált. Ezek korunkban több államok bevallott tanai. 

De szabad legyen rendben felhozni, mit tanit az egy-
ház ez irányban, és tanainak jelentőségét, értékét. A Quanta 
Cura apostoli körlevélben a cultus- és sajtószabadságra vonat-
kozólag I X . Pius pápa kárhoztat ja következő tételt : Liber-
tatém conscientiae et cultuum esse proprium cujuscunque 
hominis jus, quod lege proclamari et asseri debet in omni 
recte constituta societate; et jus civibus inesse ad omnimo-
dam libertatem, nulla vel ecclesiastica vel civili auctoritate 
coarctandum, quo suos conceptus quoscunque, sive voce, sive 
typis, sive alia ratione palam publiceque manifestare ac de-
clarare valeant. Hasonlóan ugyanazon körlevélben kárhoz-
tatva lőn a tétel : ecclesiasticam potestatem non esse jure 
divino distinctam et independentem a potestate civili. Ezen 
és hasonló tévelyek azért kárhoztattak, mivel, úgymond a 
pápa, oda irányulnak, hogy megakadályoztassék az egyház 
nemcsak az egyedre, hanem az államokra és uralkodókrai 
hatásában is, és hogy felbontassék az állam és egyház kö-
zötti azon viszony, mely mindig üdvhozó volt az állam és 
egyházi érdekekre nézve. De idézett tételek nem csak egy-
szerűen lettek kárhoztatva, és censurákkal illetve, hanem ő 
szentsége parancsolólag kijelentette, hogy e tételeket: „ab 
omnibus Ecclesiae filiis veluti reprobatas, atque damnatas 
omnino haberi volumus atque mandamus." Az e parancs 
iránti engedelmesség sub gravi mindenkit kötelez, és nem 
csak külsőleg nyilvánítandó, hanem a szellem, a lélek benső 
alávetésére is kötelez, hogy kárhozatra méltónak Ítéljük és 
tartsuk azt, mit a szentatya kárhoztatott . 

Azt az ellenvetést tehetné valaki, hogy itt nem forog 
fenn dogmaticai határozat, hogy az egyház el nem rendelte, 
miszerént ezen határozatok mint hitágozatok tekintessenek, 
és hogy azért valaki az ellenkezőről is szabadon tar that 
m eggyőződést . Ez hamis feltevésen alapul. Azok, kik ily 
ellenvetéssel állanának elő, csalatkoznak. Az egyház csalha-
tatlan nem csak akkor ha szorosan vett hit és erkölcsi dogma 
fölött határoz, hanem mindannyiszor midőn a dogmával ősz-



szefüggő igazságot hirdet, ha tanokat, törvényeket hoz kije-
lentvén, hogy egyik vagy másik az egyház javára, jogaira 
vonatkozik. Mindezen esetekben a hivők külsőleg és bensőleg 
engedelmességgel, elismeréssel, ragaszkodással tartoznak. 
Silentio praeterire non possumus — úgymond IX. Pius idé-
zett körlevelében — eorum audaciam, qui sanam non susti-
nentes doctrinam, contendunt: illis apostolicae sedis j'udiciis, 
et doctrinis, quorum objectum ad bonum generale Ecclesiae 
ejusdemque jura ac disciplinam spectare declarator, dummodo 
fidei morumque dogmata non attingant, posse assensum et 
obedientiam detractari absque peccato, et absque ulla catho-
licae professionis jactura. 

Következésképen azoknak, kik a fenemiitett ellenvetése-
ket teszik, be kellene bizonyitaniok, hogy a szentszéknek a 
lelkismeret-, a sajtószabadságra, és az államnak az egyház 
irányábani alárendeltségére vonatkozó határozatai nemcsak 
hogy nincsenek semmiféle viszonyban a hiterkölcsi dogmák-
kal, hanem nem is vonatkoznak az egyház javára, jogaira, 
fegyelmére stb. Ezt kellene nekik bebizonyítani. De ha ez 
nem sikerül, ha másrészről a kárhoztatott tételek olyanok-
nak jelentettek ki, melyek vészthozók az egyházra és a lel-
kek üdvére nézve, és forrását képezik más tévelyeknek, 
akkor az ellenkező véleményt valló nem csekély csorbát ejt 
a katholikus hitvallomáson. Nem dicséretes dolog tehát mes-
terséges magyarázatokhoz nyúlni, és megkülönböztetésekhez 
hívén és védelmezvén, hogy létezik a cultus-szabadságnak 
egy ajánlatra méltó, és ismét egy kárhozatos neme, a sajtó-
nak egy magában véve mérsékelt előnyös szabadsága, és 
egy másik, mely minden irányban felforgató. Ellenkezik az ily-
féle magyarázat a pápai okirat által használt határozott,világos 
szavakkal, megfosztja a pápa tanítását és kárhoztatását min-
den gyakorlati eredménytől, előmozdítja a gonosznak terje-
dését, a vallási közömbösséget, és az államnak az'egyháztóli 
elválását. 

Más oldalról figyelmet érdemel azon tekintet, hogy a 
szentszék nevezett tanai szorosan vett törvényeket képeznek 
tehát nem csak elméleti fejtegetéseket, elveket, hanem sza-
bályokat, melyeket meg kell tartani. Vegyük például csak 
a cultusszabadságot. A pápa erről szólván nem csak arra 
szorítkozott, hogy kimondja, miszerént a kath. vallás az egye-
dül igaz, a többi cultus pedig téves, hanem, hogy az utób-
biak amint hamisak, ugy ártalmasak és tiltottak is. A pápa 
tehát kinyilatkoztatta, hogy a cultusszabadság gyakorlatilag 
tekintve is rosz, tehát, hogy meg van tiltva azt jónak tekin-
teni. E szempontból véve az adott törvény tagadó, tiltó, s 
mint ilyen minden helyen és időben kötelező. Egy fejedelem-
nek sem szabad tehát a téves cultust magában véve szabad-
nak tekinteni, vagy még kevésbbé elömozditani, habár lehet-
nek esetek, mindőn tűrni kénytelen leend. Másrészről ama 
törvénynek positiv része is van, mely parancsolja keresni az 
eszközöket ama rosznak elhárítására. 

Mi nem tagadjuk, ama természeti, isteni, egyházi paran-
csolat végrehajtása körüli opportunitás fölött itélni az állam 
fejéhez tartozhatik. 0 ezt teheti, de nem kizárólag, mert mily 
czimen lehetne az egyházi hatalomtól megtagadni a jogot e 
kérdések fölött nyilatkozni ? Angelos judicabimus — mond 
sz. Pál, quanto magis saecularia. Ha még világi dolgok fölötti 
Ítéletet követel az apostol, mit fogunk mondani, ha arról van 

szó, hogy itélet hozassék egy törvény megtartásáról, mely 
természeti, isteni, positiv és egyházi egyiránt ? 

Ami engem illet, mondhatná valaki, megengedem a pápa 
jogát, de az államfőnek meg azt, hogy a tisztán tényi kérdé-
seket (quaestiones facti) ő mérlegelhesse, mint például a nép 
érzelmeit. Aki ezen ellenvetést teszi, ugyanazon dolgot egy 
időben állítja és tagadja, megengedvén, hogy a pápa Ítélhessen 
az opportunitás kérdésében, de megtagadván tőle azon tények 
megismerhetésének jogát, melyek ismerete elengedhetlen arra, 
hogy Ítéletet hozhasson. 

A mondottakból különféle következtetések folynak. 
Először tévednek, kik állítják, hogy a Quanta Cura körle-
vél az elmélet határai között mozog csak, és nem ter jed 
ki a gyakorlatra, és hogy az opportunitás, a czélszerüség 
mérlegelése nem a theologia, hanem a politika dolga. Másod-
szor nagy eszmezavart mutatnak a fölhozott kérdésben, eset-
ben a poenitensnek a gyóntatóhoz intézett ezen szavai : Ön 
nem paraocsolhatja nekem törvényhozónak, államférfiunak, 
fejedelemnek, hogy e vagy ama rendeletet tegyem, például 
a káromkodás ellen, hanem csak azt, hogy működjem a jónak, 
igaznak terjesztésében, nekem hagyván az ítéletet az eszkö-
zök használatában. Igen a tévely, az igaztalanság leküzdése 
minden időben kötelesség. Ez idő és a hely körülményeitől 
függ és majd ezen, majd azon fegyverekkel történhetik. De 
ezen harcznak rendje és iránya ha a politikai forumhoz tar-
tozik, egyszersmind az egyházi joghatóság attribútumai is. Ha 
meg akarnók tagadni a gyóntatótól e fölött itélni, jelentéke-
nyen távoznánk az egyház tanától, és határt szabnánk ön-
kényszerüen a kulcsok hatalmának. Vagy csalhatatlanoknak 
tartandjuk például a fejedelmeket a czélszerüség megítélésé-
ben, midőn teszem elhalasztanak valamit, minek azonnal meg 
kellene történni ? 

Végre ismételve figyelmeztetünk arra, hogy teljesen 
elfogadták a kath. egyház püspökei, számra 5 00-an IX. Pius 
tanait. A többi főpapok pedig Írásban jelentik ki hozzájáru-
lásokat. Mindezek után ugy hiszszük, bátran vonhatjuk azon 
következtetést, hogy a lelkismereti híres esetben felhozott 
gyónónak modern elvei, véleményei nem valószínűek, nem 
probabilisek. Ha tehát továbbá kérdezzük, hogy a gyóntató 
az ily probabilitásra támaszkodó gyónót feloldozhatja-e, taga-
dólag kell válaszolnunk. 

Térjünk át most a másik kérdésre, és lássuk, ha ugyan-
azon gyónó feloldoztathatik-e ex causa ignorantiae ? Először 
is megjegyezzük e helyen, hogy szóban levő esetben a poeni-
tens nem mint oly személy tüntettetett fel, ki nem ismeri az 
egyház határozatait, hanem mint olyan ember, ki azokat 
ismeri, ami nem gátolta abban, hogy a gyóntatónak azt nyi-
latkoztatta ki, miszerént ő ellenkező nézeten van, azaz a 
modern vélemények mellett. Másrészről a tudatlanság fel sem 
is tehető okosan. A pápai körlevél és Syllabus, amint kiadat-
tak, szájról szájra jártak nem csak a katholikusok, hanem a 
protestánsok között is. In omnem terram exivit sonus eorum. 
Azért a madeleini lelkész M. . . . abbé, midőn ezen ignoran-
tiát felvette, túllépett a feladott programm határain. 

Azt fogják talán nekünk mondani, hogy a poenitens 
ismerte ugyan a pápai határozatokat, de nem azt, hogy azok 
opportunusok, időszerűek, igazak, tagadhatlanok. Egy szóval 
az abbé ur, egy államférfiut képzelt, ki nem birta magával 
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elhitetni, hogy ama határozatok összeférjenek korunk hala-
dásával, a társadalom követelményeivel. Erre azt feleljük, 
hogy ha komolyan állitják ezt, a kérdés látszólag bonyolo-
dottabh lesz, de valóban könnyebb a megoldása. Bonyolul 
annyiban látszólag, mert a poenitens olyannak mutattatik be, 
ki gyakorolja vallását, gyónik, de másrészről olyannak, ki a 
kath. hitvallomás alapját is nélkülözi. Es valóban az első, mit 
katholikus embertől követelünk, abban áll, hogy az egyház 
tanainak és törvényeinek alávesse magát, habár talán eszével 
mindent fel sem is fog, mert az egyház csalhatatlan. Ennek 
ellenkezője a sensus privatus, a protestantismus elve volna. 
Igen, de a felállított esetben a poenitens épen ezt követné és 
épen azért mondottuk, hogy igy leend a kérdés megoldása 
könnyebb, mert itt más nem lehetne többé az isteni malaszt 
vizével megöntözendő plántárói szó, hanem a gyökerektől 
elválasztott törzsről, nem absolutioról, hanem arról, hogy ok-
tatására kátekizmust adjunk neki kezeibe. 

Kevésbbé észszerütlen feltevés volna, hogy a poenitens 
ugyan hallott valamit a szentszék határozatairól, de elmu-
lasztotta bővebb ismeretet szerezni. De ez esetben világos 
tudatlansága legyőzhető, és vétkes, mert fontos ügyre vonat-
kozik. Ekkor a gyóntató kötelessége őt oktatni, és az egyház 
tanainak elfogadására inteni. Ha pedig minden ebbeli törek-
vései sikeretlenok, a feloldozásra méltatlannak kell tekinteni. 

Bár mennyit engedjünk is meg M . . . . abbé urnák a 
poenitens állítólagos tudatlanságára vonatkozólag, azt soha 
sem engedhetjük meg, hogy ezen ignorantia abban álljon, 
miszerént olvasván az encyclikát, azt fel nem foghatja, hogy 
az általa tartott modern elvek valóban, és igaz czimen kár -
hoztatva lőnek. Ez nem volna tudatlanság többé, ez tévely, 
ez csökönyösség, mely nem áll távol az eretnekségtől. Itt a 
hit első elemeinek begyözéséről kell gondoskodni mindenek 
előtt. 

Azt mondja továbbá M . . . . abbé, hogy minden ember 
joga és kötelme gyakorlatban követni eleggé felvilágosított 
vagy legyözhetlenül téves lelkismeretét. Egész kiterjedésben 
ezt alá nem írhatjuk. Igaz, hogy legyözhetlenül téves lelkis-
meretet követni kell, de téves azon állítás, hogy az, kinek 
lelkismerete még legyözhetlenül is téves, joggal bir annak 
követésére. Ez annyi volna, mint állitani, hogy a tévelygők ta-
nítása az irgalmasság lelki cselekedetét nemUtépezi, hanem 
inkább más jogának erőszakos sértését. Majd ugy hangza-
nék ez, mint a kárhoztatott tétel: Libertatem conscientiae et 
cultum esse proprium cujuscunque homini jus. 

Türhetlen tévely volna ezen elvet a fenforgó kérdésre 
alkalmazván állitani, hogy a gyóntatónak nincs joga és kö-
telessége az igazságot felfedezni, hanem meghagyván tudat-
lanságában feloldozni tartozik. — Két eset képzelhető, a 
poenitens államférfiú, képviselő, hivatalnok, tanár, író stb. 
például tévelyének megfelőleg gyakorlatilag is előmozdította 
hazájában a cultusszabadságot, vagy még gyakorlatba át 
nem vitte. Első esetben kötelessége figyelmeztetni a tévely re, 
a közjó érdekében, még akkor is, ha előre látná az eredmény-
telenséget. Ha hallgat, és feloldoz, felelős Isten előtt. Ha 

tart a hatalmasoktól, ne vegye föl a pásztor tisztét. Si formi-
dat potentis faciem, non assumat pastoris officium. Ez az 
egyház tana. Ismételjük tehát, a gyóntatónak joga és köte-
lessége, a gyónónak téves véleményeit feltárni az említett 
tárgyakban, ha a tévely legyözhetlen tudatlanságból szárma-
zik. Hiu ellenvetés volna Liguori-ra támaszkodván azt 
mondani : confessarius non est judex opinionis sed dispositio-
n s sui poenitentis, mert sz. Alphons világosan mondja a to-
vábbiakban : nisi confessarius judicet oponionem poenitentis 
esse evidenter falsam. Ilyenek pedig kétségenkivül a kér-
désben levő divatos vélemények. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Lapunk legutóbbi száma mellett küldetett szét a 

„Fortschritt" czimü, octoberhóban megindítandó hetilapra 
való előfizetési fölhívás. Vallásos irányban kiván haladni a 
socialis, eléggé megingatott téren ; örvendünk, hogy uj erő 
tesz kísérletet az eddig kellőleg nem méltányolt, és azért is 
nagyobb sikerrel kecsegtető szakban; ajánljuk az illetők, szi-
ves pártfogásába. 

— Az „Esztergomi irodalmi egylet" két népiratkát bo-
csátott ismét közre. Az 5-ik számú „Elme és szivnyugtató 
történelmi képeket" tartalmaz a nép számára Nagy Antaltól ; 
a 6-ik számban ,,a népnevelési egyletekről" szól S z a b ó Imre, 
ki szokott jeles tollával deriti föl és ajánlja a sok haszonnal 
kínálkozó egyleteket. 

— A pesti városliget területét néhai Batthyáni József 
herczeg-primás ajándékozván a városnak ez elhatározta, hogy 
az egyik szigetecske a magas ajándékozó nevét viselje ezután ; 
késő megemlékezés, de mégis jobb mint soha. 

— A párisi lengyel missionak főnöke a száműzöttek 
közt péterfillért gyűjtött, melyet a szentatyának igen szép 
levél mellett el is küldött. A szentatya a gyászban ülő nem-
zetnek e gyengéd hódolatát atyai áldásán kivül szeretetteljes 
válaszszal is viszonozta. 

— Angolországban az államegyház szolgáinak kényel-
mére egész predikácziógyárak kapnak lábra; a ki előfizet, 
minden vasárnapra megkapja lithografirozott beszédjét. Ek-
kép megtörténik, mint az illetők mulatságára meg is történt, 
hogy a főlelkész és segédje, mindkettő előfizető levén de 
egymás tudta nélkül, ugyanazon nap mindketten ugyan azt 
a beszédet mondják el. 

— R o h jezsuita-atya Landauban conferentiákat tartott 
a ker. főbb igazságokról. A bergzaberniak is meghivták őt 
de a hatóság részéről tilalom jött közbe. Menjen oda Ronge, 
majd beszélhet az ! 

— Rauscher bibornok-érsek becsületsértési pert indí-
tott egy német lap ellen és az államügyész elvállalta a főpap 
védelmezését. Mindkettő helyén van ; dicsőségünk nem oly 
superabundans, hogy az aljas méltatlankodásokat szó nélkül 
hagyhatnék, és az államnak sem fekhetik érdekében a kath. 
egyház főpapjainak sárba való lerántásukat közönynyel nézni, 
fogadni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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A kath. autonómiáról. 
(Vége.) 

IV. 

A mult század második felében (1771. év) iszo-
nyú vészmirigy tört ki Moszkva városában. E vész-
mirigy a törökök ellen liarczoló orosz sereg által 
hozatott be. Az orvosok mindjárt kezdetben annyira 
megfélemlének és megzavarodának, hogy száz és 
száz beteg ember elhalt kezeik között. A város lakóit 
iszonyú rettegés szállá meg. Egyszerre hire terjedt 
a városban, hogy a bold. Szűz egyik képe, mely 
Kremel ajtajára volt fölállitva, némi csuda erővel 
bir a vészmirigy ellen. A nép csakhamar tömegesen 
tódult a képhez mindennemű áldozat-ajándékot rak-
ván le zsámolyához. Nem sokára nagy leve a 
tolongás s miután találkoztak a tömegben, kik a be-
tegség csiráját magukban hordozták ; azért olyanok 
is, kik eddig mentek valának tőle ugyanazon beteg-
ségbe estek és meg is haltak. A piacz és a környös-
körül fekvő utczák elborítva lőnek holtak- és haldok-
lókkal ; mialatt még mindég sok nép tolakodott a 
tisztelt Sziiz képéhez. Ambrus a moszkvai érsek be-
látván azt, hogy oly sok embernek összecsődülése 
egy helyen szemlátomást elősegíti a betegség terje-
dését, a képet és az ajándékokat elvitette. A dühös 
nép azonnal kikelt főpásztora ellen Istenkáromlás- és 
tolvajságról vádolván őtet, s hogy boszut állhasson 
rajta, betöri a zárda kapuját, hová a főpap menekült. 
Ambrus észrevevén a veszedelmet a templomba fut, a 
főoltárnál, hová görög szertartás szerint, csak a pa-
poknak szabad bemenni, keresvén menedéket. Azon-
ban csalakozott; egy gyermek meglátja őt és fel-
fedezi tartózkodását. A féktelen nép betör a tem-
plomba is, megragadja hajánál fogva a főpásztort s 
elhurczolja a kapuhoz, hogy ott meggyilkolja. Am-

brus látván, hogy számára nincs szabadulás többé, 
halálra készül. Gyilkosai megengedik neki, hogy 
még egyszer misézhessen és meg is áldozhasson. 
Fölmegy a főoltárhoz s valóban be is mutatja a 
szent áldozatot a népsokaság jelenlétében, mely dü-
hétől elfogulva alig várja a szertartás végét. Alig 
végzé el, m á r i s megragadják öt a gyilkosok; újra 
kitaszigálják a templomból és megölik a templom-
csarnok ajtaja előtt ; ki hinné, hogy ennyi gonoszság 
lappanghasson az emberi kebelben. 

Ily s ehez hasonló gyilkosságok történtek Páris-
ban 1792. évi sept. 2-kán, a hol a forradalmi gyil-
kosok egy napon 190 érseket, püspököt és papokat 
mészároltak le kegyetlenül (V. ö. Grirondiak történe-
tét XXV. k. VI.) Mennyit szenvedett legújabb idők-

b e n az olasz fő-s alrendü papság, élénk emlékezetben 
van mindnyájunknál. Nálunk ily iszonyú esetek még 
nem fordultak elő. (Kivéve az 1848-iki nemzeti sza-
badságharcz némely véres áldozatát.) Nálunk eddi-
gelé az apostoli fejedelem valamint az ország törvé-
nyei által minden ilynemű erőszakos megtámadás 
ellen védve s biztosítva hittük magunkat, de mit 
várhatunk a jövőtől, a jó Isten tudja. 

Ha kérdezzük mikép áll a hit-, erkölcsösség s 
egyház-szeretet ügye jelenkorunkban ? meg kell val-
lani, elég szomorúan. Az ó-szövetségben a próféta 
által panaszkodik az Ur, hogy Izrael népe elhagy-
ván őt, az élő viznek]kutforrását, más kutakat ásott 
magának, melyek beomladozó szárazkutak lévén, 
a vizet meg nem tarthatják, és igy az embernek 
szomját nem is enyhithetik vala. (Jerem. 2, 13.) 
Ezen panaszos szavak sokban reá illenek korunkra, 
mely [megvetette a kinyilatkoztatásnak azon éltető 
vizét, mely őtet] nagyra nevelte és felvilágosította. 
Igenis, az emberi önkény a testiségnek pusztájába 
ment, és ott ásott magának kutakat, melyeknek 
megromlott és bűzhödt vizei nem képesek az emberi 
kebelnek egyház s Ielkismereti szabadság utáni szom-
ját csillapítani. Egész Európán át többé vagy ke-
vesbbé nyilvános harcz alakul a kereszténység ellen. 
Ez nem többé Voltaire élczeskedése, nem Diderot 
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durva istentagadása, nem cynicus anyaghite báró 
Holbachnak, sem physicraticus sensualismusa Con-
dilac és társai iskolájának, nem ; mert daczára 
némely kisérleteknek nem igen sikerül az elhunyt 
Voltairet és consorteseit ismét lábra állitani. Ez a 
fölfrisitett socialismus, mely jelenleg az egyházat 
csak ugy mint a társadalmat ostromolja. Iszonyú 
ostrom zaklatja most az egyházat, miután Isten s az 
emberiség legelkeseredettebb ellenségei nem kimélik 
a kath. egyház üdvös tanitását, hatalmát és tekin-
télyét. Némely országban, hogy a társadalmat meg-
mentsék a végbukástól, az egyház javait elkobozták. 
A püspökök és az Isten szolgálatának szentelt férfiak 
és személyek minden módon üldöztetve, a szerzetes 
rendek kiűzetve, mindenféle istentelen könyvek, 
romlott hirlapok s többnemü aljas társulatok elter-
jesztve, az ifjúság nevelése az egyháztól elvéve, és a 
mi még roszabb, több helyen a gonoszság s korlát-
lan feslettség, az isteni és emberi törvények megsér-
tése meszsze földön elárasztva; a miért is nem csak 
a religio, hanem maga a társadalom is a legnagyobb 
veszélynek van kitéve. I ly körülmények közt a 
világi hivek közreműködése annyival kivánatosabb, 
mert csakis egyesült eró'vel lesz lehetséges a jó rend-
nek gyó'zedelmét kivivni és biztositani. Igaz ugyaSp 
hogy első sorban az egyházi rend van hivatva a 
mennyei tanoknak alapelvét az emberi társaságban 
elterjeszteni s az igazság és testvéries egyházszere-
tet kapcsával egyesíteni a külön vált elemeket; 
azonban, hogy e hivatásból a világi hivek sincsenek 
kizárva, igen világos. Vannak körülmények, midőn 
az egyházi férfiúnak szava meg nem hallgattatik, 
ellenben a világi hivek már állásuknál fogva is so-
kat tehetnek. Ide járul az is, hogy a világi hivek a 
helyzettel s ennek ha hibás gyógyszerével is isme-
retesebb, sem mint a papság. Olykor a világi ember az 
egyházi férfiú előtt gondolatait s érzeményeit eltitkolja, 
sőt vannak viszonyok, midőn az egyházi személynek 
többrendü okoknál fogva megnehezittetik az ő ál-
lása. Itt legtöbbet tehetnek a világi hivek, ha t. i-
az igazság s egyház jogai mellett fölállanak. Bizo-
nyára soha sem mert volna bármely kormány is az 
egyháziatlan újitások- és fölforgatásokhoz hozzá 
nyúlni, ha hogy némely hithideg keresztényekre, 
illetőleg párthiveire nem volt volna szabad számí-
tania. Midőn Luther, Calvin s egyéb hitújitók tá-
madtak, szintén világi férfiak voltak azok, kik ezen 
veszedelmes vállalatnak elleneszegültek s az összes 
kath. világ bámulja buzgóságukat. 

Sue Ödön megirta a maga idejében a „mysteres 

de Paris" czimü elhirhedt müvét s oly családi dol-
gokat fedezett f ö l , ^ o g y a világ méltán bámult fe-
lette. Ki hitte voÄa, hogy ilynemű erkölcstelensé-
gek még más varosokban is történhetnének. A mit 
csak a pokol csufságost képes kigondolni, megtör-
tént és pedig minden szégyenpír nélkül. Abban ke-
resik az emberek a dicsőséget, ha hogy az erkölcsi-
séget taposhatják lábaikkal. A tulajdon lopásnak 
neveztetik s mindenek közös jószágává nyilvánitta-
t ik ; a máskép gondolkodó polgártársak szidalmaz-
tatása, gyalázása és bántalmazása bátorság- s erély-
nek hivattatik ; a minden rend feldulása érdemül 
számíttatik be ; a lázitás és bujtogatás értelmi képes-
ségnek; a baromi kéjelgés és kicsapongás szivélyes-
ségnek és szabad szellemnek neveztetik stb. Ilynemű 
jelenetek világosan bizonyitják, hogy mivé lett az 
erkölcsiség jelen korunkban. 

Kérdjük hol veszi magát e gonosz elem a kath. 
országokban? Bizonyára nem a kath. vallás szelle-
méből származik az. A hazugság s erkölcsi elvete-
medés ellenkezik a kath. egyház tanitása-, szerkezete-
s mindennemű intézményeivel. Az egyház kárhoz-
tatja a csalást, kétszinűséget s egyéb kihágásokat. 
E gonosz elemnek kútfeje tehát máshol keresendő. 

E napokban került kezemhez az„ l848-k i törvé-
nyek és a kath. egyház Magyarországon" czimü mű, 
mely „az egyházi reformról" akar értekezni. Való-
ban bajos meghatározni: a tudatlanságot, elferditést 
vagy a rosz akaratot bámuljuk-e inkább benne. 
Előadja a reform-kérdéseket, de oly roppant invec-
tivák s rágalmak kíséretében, hogy ha világi hi veink 
mind igy éreznének, akkor le kellene mondani min-
den reményről. Eletemben sok könyv megfordult 
kezemben. Olvastam pogány, zsidó, protestáns stb. 
szerzők műveit, de ennyi gyalázatot egy rakáson 
összehalmozva nem találtam. Elbeszéli t. i. saját 
fölfogása szerint, hogy faragnak a fiatal papból 
jezsuitát és ultramontant. Előadja a seminariumi 
nevelést ; kimutatja : miért nem lehet az ultramonta-
nokat capacitalni, az ultramontan törekvések vesze-
delmes voltát; az arany kereszteket a felső házban. 
Vádolja a papságot, hogy az egyházat ellentétbe 
hozza a szabadsággal; előhordja az egyházi lapok 
szabadságellenes izgatásait. Beszél a modern civili-
satio keresztény irányáról; ultramontan hadviselési 
modor- és fegyverekről. Föl akarja tüntetni, hogy ő 
nem a vallást vagy egyházat, csak az egyház hier-
archicus szervezetét támadja meg. Igyekszik bebizo-
nyítani, hogy a keresztény vallás ellentétben áll a 
római hierarchiával. Miért nem akarják ultramontan 
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lapok a felelős parlamentaris kormányt? Fejtegeti, 
természeten saját képzelődése szerint az 1848. tör-
vényeket és a hierarchiát. Kinek van okapanaszra az 
1848-iki törvények ellen? Előadja Krisztus eszméjét 
az állam és egyház közötti viszonyról. A római egy-
házjelen szervezete ellenkezik az állam, a szabadság, 
a haladás s vallás érdekeivel. A hierarchia az absolu-
tismus támasza ; szabad egyház a szabad államban. 
Beszél a pápaságról a concordatumról, a római egy-
ház szervezetéről. Az ultramontanisnms aláássa a 
katholicismust. Az államvallás absurditása, jogtalan-
sága. Beszél az egyházi biráskodás-, polgári házasság-, 
szabad iskoláról. A pápaság leigázta az alpapságot. 
Az egyházi hatalom ne a püspöké, hanem a zsinaté 
legyen. Értekezik a coelibatusról. A coelibatus sze-
rinte elfojtja a papban az embert s a polgárt, hogy 
a pápaság rabszolgájává tegye, isolálja a papot 
embertársaitól. Hogy értelmezik ma a coelibatust? 
A coelibatus az erkölcstelenség szentesítése. Nem 
lehet-e olcsóbban üdvözülni? A papság kincsvágyá-
ról. Szellemi rokonsága a pogány augurokkal. Az 
egyházi pénzzsarolás módjai. Az egyházi vagyon 
ártalmas befolyása a papság erkölcsösségére. Van-e 
joga az államnak az egyházi vagyont securalisálni ? 
A szerzetesekről. A szerzet pogány intézmény, a tü-
relmetlenség fészke ; a szerzetesi fogadalmak absur-
ditása. A magyar főpapság magatartása a 16-dik 
század óta. Mit tegyen a kath. egyház a 19-dik szá-
zadban. — Szerző e röpiratában kitűnő szorgalom-
mal összegyüjté mindazon rágalmakat s elferditése-
ket , melyeket a kereszténység kezdete óta annak 
nyilvános ellenségei koholtak a katholicismus ellen ! 

Hasonló szellemben, csakhogy több tájékozott-
sággal és több jó akarattal van irva azon röpirat is, 
mely szintén legközelebb e czim alatt jelent meg: 
„A kath. egyház, vallás és nevelési autonómiájának 
és szabadságának történeti bizonyitékok által felfej-
tése." Irta Bezerédy Sándor, a váczi püspöki megye 
áldozó papja. Az értekezés ajánlva van „főtisztelendő 
s tudós Dr. Bobory Károly urnák, az 1861-ki or-
szággyűlésen népképviselőnek, a törlietlen lelkű ha-
zafinak." Őszintén megvallom bizonyos félelem s szo-
rongás fog el, midőn a két papot az egyházi reform 
s gondolkodás szélső bal oldalán látom. A füzetkéből 
kiderül, miszerint szerző ebben egyedül azon eszmék-
nek adott kifejezést, a melyeket B. K. oldala melle tti 
segédkedése alkalmatosságával bizodalmas szóvál-
tással magányos élményei között latolgatni mind a 
kettő részére kedves időtöltésül szolgált. Tagadhatat-
lan, hogy a röpirat több meglepő s megszivlelni 

való igazságot is tartalmaz, de megrovást érdemel 
az antikatholikus szellem, mely csak nem az egész 
müvecskén végig vonul. Megrovandó továbbá azon 
vakmerőség, melylyel szentséges atyánkat s a püs-
pököket ugyancsak megleczkézteti s mintegy pellen-
gérre állitja. Ugy szintén nem helyeselhető a szerzetes 
rendek s egyéb egyházi intézmények becsmérlése, 
melyeket eltörlendőknek javasol. — Az egyház fel-
virágoztatását nem ezen az uton fogjuk elérni. 

Egyébiránt vigasztalódjunk! mert ha találkoznak 
is, kik magukat katholikusoknak nevezik a nélkül, 
hogy azok volnának valóban ; ha vannak kath. egy-
háziak, kiket a korszellem elszédített; ugy viszont 
találkoznak a nem-katholikusok közt is férfiak, kik 
egyházunk iránt kegyesebben gondolkodnak s épen 
azért azon vesztességet, a melyet saját sorsosaink 
részéről türnünk kell, némileg pótolják. íme egy 
példa! Egy eseményt akarok lelkipásztori élemé-
nyeimből elmondani. Epenmult évi augusztus 25-én 
Tocsek János ujon kinevezett házasnényei plébános 
urat igtatám be lelkészi hivatalába. Az ünnepélyt 
nem csak a szomszéd ker. paptársak, hanem a hely-
beli földesuraságok, és megyei hivatalnokok is 
megtisztelték példás jelenlétökkel. A beigtatási szer-
tartás épen azon ponthoz ért, midőn a templom kul-
csait, mint a lelkipásztori hatalom jelvényét kézbe-
sitém a föntisztelt lelkész urnák. Ekkor a templom 
hajójából előlép egy nemes uri ember (Blaskovics 
Pál) s egy papirkát ád kezembe. En fölnyitom azon 
véleményben, hogy netalán valamire figyelmeztetni 
akar s ime a papirkából egy 50 ftos czédula tűnik 
ki. Ezen adományt a beigtatás emlékeül szánta a 
föntisztelt földes úr, a templom javára forditandót : 
pedig ezen úr még nem is a mi aklunkból való. 
Mondhatom, ezen nemes tett igen meghatott s azért 
Isten nevében köszönettel át is vevém az adományt, 
s mit kivánhattam volna egyebet az öreg urnák, 
minthogy az ur Isten fizesse meg százszorosan jó 
tettét; adjon neki kegyelmet, hogy az igazságot, 
mely a ker. hit- s szeretetben oly szépen mutatko-
zik, fölismerje s azt szerencsésen el is érhesse. Szin-
tén az asztal felett, midőn szentséges atyánkat fel-
köszöntők, kiemelvén a ,non possumus' szólam apos-
toli hatását, mindnyájan valláskülönbség nélkül osz-
tották a meggyőződést, éltetvén az egyház fejét, 
Krisztusnak méltó helytartóját, tiltakozva az egy-
házellenes politika ellen. 

Sok jót szabad reménylenünk az eszmék tisz-
tázására az autonomia kérdés közelgő megoldatásá-
tól, „A feladat, a mint ezt herczegprimásunk is meg-

20* 



jegyzé, a feladat tehát, melynek szerencsés megol-
dása előttünk fekszik, az autonomia gyakorlatának 
azon ildomos formáját és szervezetét keresni, mely 
az egyháznak nem csak valláserkölcsi emelkedése, s 
a nemzeti culturát és nemesedést támogató társa-
dalmi befolyása, de testvéri belbékéje biztositékát is 
nyújtsa, s melynek szerkezete öszhangzásban az 
egyház változhatlan szellemével és institutióival ké-
pes legyen az egyház világi híveinek is azon méltá-
nyos befolyást megszerezni, s oly módon biztositni, 
mely azok üdvös érdekeltségének megfelel, mely 
magasztos önérzetüket és jogtudatjokat emeli és ju-
talmazza, mely e tehetségnek s vallási indulatnak 
kellő cselekvési tért nyújt, s mely végre a szerkezet 
egyszerűségénél s öszhangzásánál fogva a felelős 
ügyvitelt meg nem zavarhatja." Nagy feladat ez va-
lóban, mely ha szerencsésen megoldatott, a kath. ér-
dekeltségnek és buzgalomnak minden esetre .igen 
szép és üdvös tér nyilik hazánkban. 

Munkay János, 
kékkői esperes plébános. 

Szellemi életünk főbb árnyvonalai. 
(Folyt.) 

„Ismerd meg tenmagadat," régi aranyszabálya ez az 
emberiségnek, forrása átalában az ismereteknek, de leginkább 
az emberismeretnek, sőt nélküle Isten ismeretében is hamar 
hibázhatunk ; ez a „primum sanctum munus" '), vagy mint 
alex. Kelemen nevezi „vis maxima et pulcherrima disciplina-
rum, quam qui fuerit consecutus, facile potest ad ipsius Dei 
cognitionem provehi"2). Ki magát nem ismeri, senkit sem 
ismer igazán, minden ismerete hiúság; sok talány, rejtély ho-
mályozza ismeret-körét, s még is mily kevesen teszik magukat 
vizsgálódásuk tárgyává ! A nagy tömeg másokat kémlel, 
Ítélget, felejtve mi hozzá legközelebb van, önmagát : innét a 
sok gyanakodó, egyoldalú, kíméletlen, embertelen itélet mások 
felől. A világ nagy mestere igy rová meg e gyengéket : „ne 
Ítéljetek, hogy ne Ítéltessetek" ismét : „mit nézegeted a szál-
kát másnak szemében, holott a gerendát, mely tulajdon sze-
medben van, észre nem veszed"3), elég figyelmeztetés azokra 
nézve, kik szárazat, vizet összejárnak ismeretszerzés miatt, 
de saját énjükbe, hajlamaik, s szenvedélyeik tengerébe soha, 
vagy csak igen ritkán szállanak le vizsgálódni, talán mert a 
kebel tengerhez levén hasonló, annak csak fölületét s hul-
lámzásának lágy simulását nézzük, de nem szeretünk bele-
mélyedni medrének szirtjeibe, nehogy szörnyekre is bukkan-
junk. A vonzó önszeretet sokszor befátyolozza veszélyes részét 
a kedves tárgynak, a kedvezőt, nem mindég az üdvöset vá-
lasztja, kiki úgyszólván távcsőből nézi önmagát, nagyitó 
végét önmagára, a kisebbitőt másokra forditva ; igy azután 
mindent, mi kívülünk van, jobban ismerünk, mint ami ter-
mészetünkben létezik, minden törekedésünk majdnem abban 

' ) Dionysius arracop. de occl. hier. c. ?. 
' ) lib, 3. paed. c. 1. 
») Mit . 7, 1. Luc. 6, 41. 

áll, hogy magunkon kivül éljünk nem magunkban. Szánako-
zásra méltó tudományod, ha azt nem tudod, ami szivedben 
történik ! 

Ha jól fogjuk föl körünk helyzetét talán nem igen csa-
latkozunk, ha nézetünk az, miszerént az önismeret hiányában 
önmagát túlbecsülő tehetetlen büszkeség forrása igen sok 
korbeli bűnnek. A büszkeség-szülte önteltség volt vétke 
mindig a telhetetlen emberi ész- és szivnek, régi baja ez az 
emberiségnek, mely leginkább mutatkozott a sokistenség 
képtelenségeiben, mely elme-kórságból a kereszténység szer-
zője, Jézus az Istenember mindazokat kigyógyította, kik nem 
birták magukat a puszta ész kalauzolására, mint olyanra, 
mely süppedékbe vezeti előbb utóbb követőit, hanem azon 
forró vágyat hordozzák szivükben, mely hévvel öleli az égből 
jött vezért, s értelmöket, szivöket annak magasztos tanai 
előtt megnyitni sietnek. „Memor naturae numquam superbies, 
memor autem eris ipsius, si teipsum observes."4) „Accurata 
cognitio tui ipsius sufficienter te velut manu deducet ad notio-
nem Dei" mondá ugyanazon szentatya. Ismét : „Is maxime 
se novit, qui se nihil putat" állitá sz. Chrysostom. Hogy álli-
tásunk igazságát átlássuk, nézzük meg, ugyan mire tör most 
a világ? ennek minden ereje arra irányul, hogy a műveltség 
e hányaveti szakában minden egyébre kíváncsi legyen, figye-
lemmel kisérje a csillagokat, csudálja a parányi növényeket 
lába alatt, tanulmányozza a népek történetét, melyek oly 
hamar eltűnnek a földről ; de nem akarja tudni, ha van-e imá-
dandó Istene ? „Quid prodest in mundanis proficere doctrinis, 
et inarescere in divinis, caduca sequi figraenta, et coelestia 
fastidire mysteria ?" kérdi sz. Chrysostom. Igen nagy azok 
száma, kik a magasan kelt szökő homlok alatti szemeiket 
csak a föld göröngyein jártatják, de soha a csillagos égre nem 
tekintenek, avval a nagy, emberhez méltó gondolattal : ez a 
fölséges élő Isten trónja, avval a nemes vágygyal : egyesülni 
ott a legjobb, legszentebb személyes istenséggel. 

Nem, az ily szép összhangzatos önismeret nem tetszik 
a mostani műveltség elfinomitott ízlésének, most a hazug hi-
tegetés „erítis sicut dii" toborz zászlója alá tanítványokat, 
holott megtanulhatta volna a világ már a három ugyanazon 
egy tárgyra vonatkozó külön itélet közöl melyik csalhatatlan ? 
„morte morieris" állitá a csalni nem tudó Isten; „ne forte 
moriamur" kétkedik az engedetlen asszony; „nequaquam 
moriemini" hazudta a gonosz lélçk. 

De mióta a setétség angyala által megcsalatni engedé 
magát az ember; azóta mi akarunk minden igazságot fölta-
lálni tudni s belátni, sőt teremteni, mintha eszünk volna az 
egyedüli kútfő, melyből az igazság fogalma fakad; ez volt 
az első sophista kísérletének czélja is ama tétel megvitatására, 
mint kelljen isteneknek lennünk s tudnunk jót, roszat? da 
szerencsétlenségünkre a merész próba roszul sikerült. Azóta 
sok ily hamis fejtelmezöje van Isten igéjének, sok halandó 
vesz a kigyó szájából értelmet öntulbecsülésére, vajha ne fe-
lejtenék soha, miszerént a mindentudásnak tiltott gyümölcse 
fölnyitotta ugyan első szüleink szemeit, csakhogy nem fölis-
tenülésök rájuk hazudott élvezetére, hanem mezítelenségük, 
magukra hagyatottságuk borzalmas tapasztalására. Első 
szüleink hü utánzói, korunk vakitó fényű észhösei ismét föl 

4) Basilius lib. de cognitione sui. 



akarják emelni az önbálványozás szobrát, s ennek az erkölcsi 
romok közt fönálló képtelen hideg bálványnak áldoznak ; a 
kevély öntetszelgés, a képzeletben mindent magában foglaló, 
s még is elégtelen, mindent magához vonni akaró de tehetet-
len önszeretet teszi, hogy az ember maga magának legyen 
istene pedig irva van : „az istenek, kik az eget s földet nem 
teremtették, el fognak e földről, s az alól, az ég alól pusz-
tulni."5) Jehova maga fenyeget: „maga csináljon-e magának 
az ember isteneket, kik épen nem istenek ? Azért én meg 
fogom nekik mutatni karomat, s tapasztalni fogják, hogy ne-
vem Jehova."6) „Cura superbiac, et nulla erit iniquitas. Ut 
ergo causa omnium morborum curaretur, i. e. superbia, de-
scendit, et homo factus est Filius dei.7)" Szép intés ez ko-
runkra, reánk nézve is, kik felejtjük miszerént: „ubi est hu-
militas ibi est sapientia"8) Valóban szomorú jelenség nap-
jainkban, hogy az ifjúság, kivétel nélkül okosabbnak hiszi 
magát az őszbecsavarodott,tapasztalatedzett öregeknél, nevetit 
lenézi az előtte nagyobb akár emberi, akár isteni tekintély, 
emlegetőket, törvényt, intézményeket birálgatni merészkedik, 
s azokat nem helyeselve föl sem veszi, sőt a törvényekhez 
ragaszkodókat gunytárgyává tenni igyekezik ; nem csudálom 
igy azután, ha ama ferde irány után indul a világ, miszerént 
parancsolni ugyan mindenki, de fölsőbb hatalomnak hódolni 
senki sem, vagy csak kevés akar, lia ma csak az igaz, a mi 
a többségnek kedvez, s a valódi bölcs ha valamit a kicsinált 
sokaság kénye ellen állit s vitat, bohóskodni vagy zsarno-
koskodni látszik, nevetség s gyűlölet tárgya lesz. Egykor 
kevéstől is sokat tanultak, mert kevés volt a bölcs, sok a ta-
nitvány : ma sok a bölcs, kevés a tudnivágyó, mert ma kevés 
kivétellel mindnyájan bölcsek vagyunk. Hogy is ne, a földe-
rült, s mindenkinek egyenlően világító, minden tekintélytől 
émancipait ész világában ? midőn az előítéletekből kitisztult 
értelem fáklyáját önbizottsággal oly fönnen lobogtatja ; midőn 
már nem vagyunk többé kiskorúak, kiket tanitani, vezetni 
kellene, az ember elérte már azon korát, melyben eredeti ha-
talma, szabadsága s méltósága öntudatában föleszmélve le-
nyügöztetéséből már oly elveket nem tűrhet, melyek függet-
lenségét gátolják. Boldog Isten, mintha az ember csupa 
észből állana, melynek mindentudó s hatalmas szava előtt 
némuljanak minden érzés, minden a történetből vett követ-
keztetés, minden emberi s isteni tekintély ! mely ész minden 
külsőben a maga világának elsetétülését, tisztaságának szeplő-
sitését, szabadsága- s hatalmának elnyomását féltékenyen 
látja, mintha minden egyéb kivüle csak vakitására, téveszté-
sére czélozna. De hiszen, mi is lehetne a fölött, kiben ég s 
föld, IsteD, ember, minden de minden egy mathematicai pont-
ban együtt van ? Pedig tapasztalás tekintély nélkül vakosko-
dik s aki csak azt fogadja el, mit maga lát, tud, érez, mily 
kevéssel bir! mily sziik körre van ennek láthatára szoritva, 
csak saját korának gyermeke, szük ismeretét csak a földiek 
határozzák s ezek foglalják el eszét, szivét ; a hajdankor, a 
láthatatlan szellemi világ előtte ismeretlen. 

„Hitben kezdődik minden, még a legközönségesebb 
tárgyak tanulása is ; a tanulónak tanítója iránti hitén nyug-

s ) Jer . 10, 22. 
' ) Je r . 16, 20. 
7) S. Aug. detract. 28. 
8) Prov. 11, 2. 

szik az oktatás minden gyümölcse, minden kiképzés és ne-
velés s valamint az egyéni, ugy az egyetemes észnek is ta-
nulni kell némelyeket ugyanolyanoktól, kik azokban jártasok, 
az istenieket pedig Istentől."9) Ma tanulás nélkül is elég a 
bölcs, pedig a szó teljes értelmében e nevet igen kevesen 
érdemlik meg. Salamon bölcs volt a zsidóknál, mert az örök 
bölcseség székéről esdette le az igaz bölcseséget, de az idegen 
istenek tisztelete által például szolgál, mi lehet az ember ön-
magától. — A romaiak két bölcscsel kérkedtek, Laelius- és 
Catoval; Görögország virágzása alatt hetet méltatott e neve-
zetre s milyenek voltak ezek is ? a mi időnk sokkal szeren-
csésebb, mi nem kettőt vagy hetet, hanem minden városban 
számtalant lelünk, mert ma igen könnyű ilyenné lenni ; mintha 
csak korunk bölcseségét irná le sz. Jeromos, midőn igy szól : 
„Huius mundi sapientia est cor machinationibus teg^re, sen-
sum verbis velare, quae falsa sunt vera ostendere ; quae vera 
sunt falsa demonstrare : haec nimirum prudentia iam a iuve-
nibus scitur, haec a pueris pretio discitur : hanc qui noscunt 
ceteros despiciendo superbiunt: hanc qui nesciunt abiecti et 
timidi in aliis mirantur : haec sibi obsequentibus praecipit bo-
norum culmina quaerere, adepta temporalis gloriae vanitate 
gaudere, irrogata ab aliis mala multiplicius reddere, cum vires 
suppetunt, nullis resistentibus cedere: cum virtutis possibilitas 
deest, quidquid per malitiam explere non valent hoc in paci-
fica bonitate simulare."10) Vagy nem hallható-e gyakran az 
eféle bölcselet ? „megélsz csak okos légy, egy elved legyen 
csak: elvetnem tartani, de ezt hiven megtartsad." Sok hamis 
és majom-bölcs van korunkban, de kevés a józan gondolkodó 
s bölcsen élő köztük, szinte elfáradhatsz az ész- s erkölcstu-
dományról irt müvek olvasásában s az életben igen kevés 
bölcset találandasz, tapasztalni fogod, mikép mi minden mű-
veltségűnk, tudományunk daczára is gyermekek vagyunk, 
kik szeretik a meséket, s vajha mi nem azért kedveinők azo-
kat, mert bennök s általok a szent lealacsonyitva nevetség 
és megvetés tárgyává tétetik : inkább szeretnénk hinni, hogy 
együgyű gyermekek, javítható s azért emberesithető gyerme-
kek, nem pedig nyomorult tehetlen öreg gyermekek, kiknek 
az igazságot s kötelmeket a merengő tenger hullámain kell 
keresni: elmerülhetünk hamar, vagy csak későn hajótörés 
után szabadulhatunk meg. — Gyermekeknek kell lennünk 
második Ádám szavai szerént, avagy zárva a menny előt-
tünk.") 

(Folyt.) Bita D. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA. aug. 20. A Sapienza-egyetem nagy teremében, 

hol a kath. vallásról nevezett romai akadémia gyűléseit szokta 
tartani, m. hó 30-án a legválogatottabb hallgatók egész tö-
mege jelent meg, közöttük 11 bibornok. Tarnassi ügyvéd 
volt szavait intézendő e komoly és fényes gyülekezethez és 
tárgyalni oly kérdést , mely fontosságánál fogva is mély 
figyelmet érdemlett. Haussonville urnák az 1801-iki franczia 
concordatumról szóló, a lapokban annyi oldalról meghányatott 

") Drey Apologetik, Bd. 2. 283. 1. 
I0) Gloss, in 1. chronic. 
" ) Mi t . 18, 8. 
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müve képezte az értekezés tárgyát. VII. Pius levén ez aka-
démia alapitója, méltó volt és illett, hogy az intézet egyik 
legkitűnőbb tagja védje a nagy pápa legnagyobb müvét, 
melylyel a franczia iró oly könnyen elbánt. És miután ő hi-
vatalos okmányokra hivatkozott, a kesztyűt nem vehette fel 
könnyebben senki, mint a tudós ügyvéd, kinek használatára 
állottak az okmánytái-ak. 

Szemben azon eszmével, melyet Haussonville megked-
velt, az egyháznak az államtóli elválasztásával, értekező az 
ellenkező elvet veszi kiindulási pontul, mint amelyet XVI. 
Gergely és IX. Pius pápa legújabb nyilatkozatai is igazolnak, 
igazolja maga a keresztényelem lényege is, mely Jézus Krisztus 
uralma az emberiség fölött ugy a népekben, mint családokban 
az uralkodók és alattvalók fölött, amennyiben keresztények ; 
végre igazolja az egyház és állam közös czélja a népek üdvét 
előmozditani. 

Ezt alapul véve, könnyen ki lehet mutatni, miszerént a 
concordatum, visszaállítván a kath. egyházat, Francziaország-
ban ama nagy jót eszközlé. Ékesszólóan fejtegetvén Europa 
helyzetét a nagy forradalom után a szónok tévedését mutatja 
ki a franczia irónak, ki azt hivé, hogy az imolai püspök cse-
lekedeteiben kell első elemeit keresni azon compromissumnak, 
melynek eszközlésére Maury bibornok lett volna hivatva. 
Maury ellenkezőleg a velenczei conclave idejébenép oly ellen-
sége volt az első consulnak, mint a legdühösebb jacobinusok. 
E két ellenkező ár között kelle a szentszék első küldötteinek 
és később Consalvi bibornoknak működni, mely helyzet ép 
annyi erélyt, mint ügyességet követelt. Az okmányok, me-
lyekre szónok hivatkozik, bizonyítják egy részről, hogy a 
szentszék az alkudozások végéig megőrizte méltóságát, jogait 
szabadságát. Consalvinek öt nap alatt kellett volna végezni 
és még 25 nap múlván is alkudozott. A hatodik vagy franczia 
előterjesztvényét, mint a győző ultimátumát kellett volna 
aláirni, és mégis a romai szerkesztmény győzött minden lé-
nyeges pontokban. Az egyház feje nemcsak mint az összes 
katholikusok, de különösen mint a franczia nép nagy többsé-
gének lelki képviselője szólott. A kikötött pontokon kivül a 
canonjog érintetlenül maradt, és az egyház mint független 
elismertetett. Ha a concordatumnak csak három első pontjait 
tekintjük, az eredmény roppantnak mondható. A constitutio-
nalis szakadárság eltűnt, a forradalmi törvények eltöröltettek, 
u j egyház alakíttatott, a száműzött papság visszatért a meg-
nyílt templomokba a még most is a családok élénk emléke-
zetében levő harangok zúgása között. 

És ezen eredmény nem volt átmeneti. Három forrada-
lom és ugyanannyi uralkodó változása után a szerződés fennáll, 
daczára a holt betűnek maradt organicus czikkelyeknek, és a 
franczia papság tiszteltebb, mint valaha, és szorosabban fű-
ződik az apostoli székhez, csalhatlan és egyetlen hasisához. 
Megindulással hallgattatott egy bretan püspöknek papjai 
által is aláirt levele, melyet kevéssel a concordatum kötése 
után VII . Piushoz intézett. A franczia papság e gyökeres 
változása constatáltatott a parlamentek szószékein is kitűnő 
férfiak beszédében, kik elismerték Pius és Consalvi diadalait. 

A romai ügyvéd ékesszóló értekezését avval végzé, 
hogy VII. Pius és Bonaparte alakjait helyezé kellő fénybe. 
Üdvözölte Haussonville urat, hogy félre nem ismerte a nagy 
pápa jellemének kettős vonásait : a szelídséget, mely engedé-

keny a kötelesség határaig, és az erélyt, mely ingadozást nem 
ismer. Sajnálandó mégis, hogy nem egészen hű volt annak 
ecsetelésében. Mily nagy ugyanis Pius, ki midőn a szent 
ilonai fogoly halálának hirét vette, felkiáltott: csak arról 
kell megemlékeznünk, a mi jót müveit. 

PARIS. (Vége) Azt mondhatná valaki, hogy ha a 
gyóntatónak mind ama véleményekről kellene ítélni, egész 
életét a politika tanulmányozására volna kénytelen fordítani, 
és a tudományok egész tárházával birni ? Azt feleljük, hogy 
ennél nincs igazabb valami, ha a szélsőségekig nem menünk. 
Minden gyóntatónak tehetsége szerént tökéletességre kell 
törekednie. Azután a jelen esetet véve, melyik gyóntatóatya 
nem fordított volna néhány órát a Quanta Cura és Syllabus 
tanulmányozására, mely elegendőleg képesiti arra, hogy a 
poenitensnek netáni tévelyeit szétoszlassa. 

Ha a másik feltevést tekintjük, mely szerént a gyónó 
tévelye folytán még gyakorlatilag nem járult annak terjesz-
téséhez, a társadalomnak még kárt általa nem okozott, — 
nekünk még ezen esetben is bizonyosnak látszik, hogy a 
gyóntató kötelessége felvilágosítani a gyónót. Cum finis ad-
monitionis vel silentii — mond de Lugo bibornok — sit bo-
num poenitentis vel etiam bonum publicum, quando illud 
intervenit, in illám partem debemus inclinare, quae secun-
dum praesentem statum eligibilior est. Igen, de a mi ese-
tünkben, ha a gyóntató hallgatna, épen a társadalomnak 
okozna kárt a gyónó, aki kárhozatos elveket vall, azokat 
védi, és a gyóntatónak hallgatása által azokban még meg-
erősittetnék. 

Más tekintet is támogatja ebbeli meggyőződésünket. 
IX. Pius a keresztény egyház és világi társadalom érdekét 
és javát tartva szem előtt kárhoztatta fennidézett tételeket 
és követelte, hogy azok mindenki által kárhozatosaknak tar-
tassanak. Positiv parancsolat forog tehát fenn azon tévelyek-
kel ellenkező igazságok megismerését illetőleg. I t t maga a 
megismerés alakilag és közvetlenül a törvény alá esik. Azért 
a papok, nevezetesen a gyóntatók mint tanitók súlyosan kö-
teleztetnek arról meggyőződést szerezni, ha valljon a poeni 
tensnek (a felhozott esetben különösen állam-kormányférfiak -
nak) van e ismeretük e felöl, és semmi esetre sem szabad 
azokat tudatlanságukban meghagyni. 

r 

PARIS. Haussonville gróf érdekes müvecskét adott ki 
az egyház- és első császárságról, melyből néhány adat idézése 
igen tanulságos. VII. Pius fogsága Savonaban, és Maui-y bi 
bornok részére, ki párisi érseknek neveztetett, a canonica 
institutio megtagadása képezi a grófnak utóbbi tanulmány 
előfordul i t t a többi közt ezen párbeszéd is: Napoleon, Lyon-
net abbé tanácsát ^követve elhatározta, hogy Fesch foglalná 
el a párisi érseki széket. „Sire, mondá Fesch, bevárom a sz. 
atyától a canonica investitiot !" Miért, mondá Napoleon, hisz 
a káptalan megadá önnek a hatalmat ? Igaz, feleié amaz, de 
ily körülmények közt nem merem azt elfogadni. On tehát 
kárhoztatja az imént kinevezett orleansi, sz. flouri, astii, lieg 
püspököket ? ekkor erőszakolom önt. „Sire, potius mori, fele lé 
Fesch; Ah, ah! potius mori, inkább Maury . . . jól van legyen 
tehát Maury." (E név francziában szintén m o r i , és igy a szó-
játék eredményezte e szerencsétlen választást.) — Fordulnak 
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elő levelezések, melyek sajnos tanúságot tesznek Napoleon 
hevességéről, boszuállási hajlamáról. „írjon ön a montenettoi 
főnöknek, parancsolá a cultus ministernek, irjon és adja ki a 
rendeletet annak megakadályozására, hogy semmiféle pósta 
vagy futár ne fogadtassék el a pápának és a velelevőknek 
leveleivel, és hogy a pósta ne vegyen tőlök föl se ne küldjön 
bármely levelet. Erre nézve szükséges, hogy ő teljesen biztos 
legyen a póstaigazgató részéről. Értésére adandja neki, 
hogy a savonai püspököt Párisba hivattam azért, hogy a pá-

pától ismét elvágjak egy csatornát, melyen át közlekedhet-
nék. És ön csakugyan tudósítani fogja a nevezett főpapot, 
hogy én őt Párisban kívánom látni. Ertesitendi Chabrol urat 
is, hogy szigoruabb legyen a pápával való tárgyalásokban és 
adja tudtára, hogy igen veszélyezteti a religiot, midőn egye-
netlenséget szór és szakadásra tör, midőn elhagyja az(őt meg-
illető szelídséget és illedelmet, melyek által nálam könnyen 
czélt érhetett volna, igy pedig semmit sem fog elérni az eddig 
használt eszközökkel, sőt avval fog végződni, hogy az egyház 
földi javait is elvesztendi; mondja meg, hogy azok, kik elég 
bolondok vagy tudatlanok nem hallgatni szavaimra, el fogják 
veszteni állomásukat, és ezt saját magoknak róhatják föl. 
Szükséges, hogy mindez erélyesen mondassék ki. Hasonlókép 
kell azokra is' hatni, kik a pápát környezik ; föl kell őket vi-
lágosítani a kellemetlen következményekről, melyek ily ma-
gatartásból származaak. A pápa ne irjon, haszontalan volna ; 
és meg is kell gátolni, hogy Írásban ne terjeszsze tovább is a 
mérget. Ennél fogva utasítani fogja ön a főnököt, hogy a 
pápa levelei ne expediáltassanak többé Olaszországba, Ná-
polyba, Toscana-, Piémont- és Francziaországba, valamint 
neki sem küldessék levél, hanem mindnyáját hozzám kell kül-
deni. Minden, mit a pápa ir vagy neki iratik, ide intéztessék ; 
általában minél kevesebb jön napfényre abból, mit ő ir, annál 
jobb lesz." Ugyanazon 1810-i dec. 31-ről kelt levélben ez is 
előfordul : „Értesítse a főnököt és Borghese herczeget, hogy 
szándokom, miszerént a pápa legbensőbben érezze az elége-
detlenséget, melyet önviselete kelt bennem, háztartása ugy 
szabályoztassék, hogy havonként ne adjon ki többet 12—1500 
franknál. 

A fogatok, melyek az ő és házbelieinek rendelkezésére 
voltak adva (nb. a pápa e fogatokat soha sem használta) 
Turinba fognak küldetni. Ajánlja Chabrol urnák, hogy be-
szédeiben semmi olyast ne említsen, mi a pápát azon hiede-
lemre vezetné, mintha alkalmazkodást kívánnék tőle. Nyelve 
olyan legyen, mint volt az excommunicatio után, és viselete 
Romában olyan, minőt Savonában folytatott, kevéssé zavar 
meg mindaz, mit ö tehet, mert sokkal fölvilágosodottabbak 
vagyunk, hogysem ne tennénk különbséget Jézus Krisztus 
és VII. Gergely tanítása közt. 

1811-i jan. 20-ról Bigot de Premeneauhoz intézett 
levélben ekkép szól : Gróf ur, vettem levelét a savonai főnök 
jelentésével együtt jan. 11-ről. Akaratom az, hogy ön irná 
meg a főnöknek, hogy a pápa semmibe se keverje magát, 
erről őtet is kell értesíteni. A főnök adja tudtára, hogy Fran-
czia- és Olaszország minden kanonokjai és theologusai fölin-
dultak a káptalanokhoz intézett levél miatt, melynek követ-
keztében három kanonok elfogatott Florenczben és jövedel-
meiktől is megfosztattak ; hasonló szigorral já r tak el az astii 
káptalan, Pietro bibornok, Astros kanonok, Fontana és Gre-

gori abbék ellen, kik mind ugy távolittattak el, hogy többé 
nem árthatnak. . „Mondja meg, hogy ily alattomos eljárás, 
setétes fogások méltatlanok egy pápához; hogy oka lesz 
mindazon szerencsétlenségeknek, melyek azokat érik, kikkel 
ő levelez ; továbbá a császárnak ellenségeül kiáltatván ki 
ezután békében maradjon, és mivel önmaga mondja, hogy ő 
fogoly, viselje is magát mint ilyen : szűnjék meg tehát leve-
lezni akár ügynökeivel, akár azokkal, kikkel viszonyban 
áll: mondja meg neki, hogy a keresztény népre nézve lealázó 
és az egyházra is, ha oly pápája van, ki nem tudja, mivel 
tartozik az uralkodók iránt ; mindazáltal az állam nem 
hagyja magát megzavarni, és a jó nélküle is létesülni fog. 
Ismételve meghagyandja a montenettoi főnöknek, hogy a 
szükséges rendszabályokat megtegye, miszerént a pápa sen-
kivel se közlekedhessék, e végből a vendéglökre, az utasokra 
is föl kell ügyelni. Tudomására fogja juttatni, hogy a rendőri 
miniszter értesitendi őt a személyekről, kiket el kell fogni, 
visszaküldeni vagy kik megmaradhatnak a pápával." 

A császár ezeli rendeletei szigorúan hajtat tak végre ; 
VII. Piustól minden papir elvétetett, ennek kiadására a tit-
kár azon idő alatt kényszeríttetett, mig a pápa a kertben 
sétált. Napoleon agyát egy rögeszme fogta el, tudnillik min-
den áron a halász-gyürüt akarta birtotokába ejteni. Ismé-
telt meghagyás következtében Romában keresték azt, de si-
kertelenül, VII Piusnál volt Savonában, de ujján nem viselte. 
A rendőrség egyik kapitánya kérte a pápát annak kiadására, 
a pápa igen fölindulva ezen, átadta ugyan, de előbb széttörte. 
Haussonville erre azon megjegyzést teszi, hogy Hudson Lo-
wenak eszébe sem jutott a fogoly Napoleontól a kardot elvenni, 
és igy a franczia miveltségü Napoleon durvább volt a dara-
basságról elhiresztelt angoloknál. 1-k 

BECS, aug. 20-án. Minden védvet jónak találnak elle-
neseink, csak a kath. egyház kissebitésére szolgáljon. Igy a 
törvénytelen szülötteket is folhozták, hogy fegyvert ková-
csoljanak a concordatum és Austria ellen. Támaszkodva 
képzeleti számokra az Austriában uralkodó erkölcstelenségre 
következtettek. Mi soha sem pártoltuk, vagy tagadtuk a 
roszat, ahol az létezik, de ellenségei vagyunk a túlzásoknak 
s szeretünk méltányosak lenni. 

Ha a külömböző országokbani törvénytelen szülöttek 
számának egybehasonlitása az erkölcsiség mérveszejéül te-
kintetik, mi azt elfogadjuk, mert bizonyosak vagyunk abban 
hogy ily egybehasonlitás nem lehet hátrányos a katholikus 
országokra. 

Itália azon ország, mely daczára a divatos moral pusz-
tításainak legkedvezőbb számokat mutat fel e tekintetben, 
mivel 20 törvényes gyermekre csak 1 törvénytelen esik. 
Austriában az arány ugy áll mint 1 a 9,02-hez. Poroszor-
szágban, mint 1 a 8, 99-hez a protestánsok között, és 1 a 14, 
45 a katholikusok között. Berlinben 6 törvényesre egy tör-
vénytelen a protestánsok között, és a katholikusok között 21 
törvényesre 1 törvénytelen. Bajorországban 1 törvénytelen 
4, 17 törvényesre, Mecklenburgban 1 törvénytelen 3, 9 tör-
vényesre. 

Hanem a törvénytelen gyermekek szaporodása nem 
csak a vallásbeli, hanem más okoktól is függ. A törvényhozás 
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által a házasság elé gördített akadályoknak nagy részük 
van benne. Olaszhonban, és különösen a pápai államban elő-
xnozdittatnak a házasságok, és igy sok rendetlenségnek eleje 
vétetik. Az austriai államok kevésbbé kedvező körülmények-
ben vannak, miután különösen a német tartományokban a 
politikai hatóságok sok nehézséget gördítenek a házasság 
ellen. Poroszországban és Saxoniában pedig daczára annak, 
hogy a házasulás könnyen megy, mégis aránylag nagy a 
törvénytelen szülöttek száma a protestánsok, csekélyebb a 
katholikusok között. 

Könnyen constatálható tény tehá t , hogy ugyanazon 
politikai kormányzat, és törvények mellett a katholikus nép-
ben kisebb a rendetlenségek száma, é3 hogy daczára a het-
ven éves josephinus uralomnak Austriában, ez még sincs 
annyira elerkölcstelenitve, mint hirdetni szeretik. 

VEGYESEK. 
— Prímás ő herczeg3ége a Pozsonyban alakult tűzoltó-

egylet költségeinek fedezésére 200 frt . adományozott ; a sel-
meczi irgalmas nénikéknek pedig, ha ott leánynöveldét állí-
tanak, 1000 frtot ajánlott föl. (P. H.) 

— H a y n a 1 d Lajos érsek őexclja legújabb kegyes 
határozata szerént a plebanusok és administratorok 600, a 
káplánok 500 forintnyi nyujdijban fognak részesittetni ; 
mely czélból fölhivá megyebeli papsága áldozatkészségét, ő 
maga ez évre 1000 frtot ajánlott föl. 

— Mint az „I. Tanúja" értesül, B i r ó László szathmári 
püspök ő mlga f. hó 15-én a kath. autonomia ügyében me-
gyei előértekezletet tartand. Sapientissime quidem ; ezt min-
denütt jó volna megtartani, mert csak igy öltené magára az 
általánosság, közszellem jellegét, melyre igen kell vigyázni 
ott, hol az octroyrozástól annyira félnek, mint nálunk. 

— Az erdélyi „Egyházi és iskolai lap" tiz pontot kö-
zöl, melyekre a jövendő balázsfalvi érseket némely papjai 
kötelezni akarják. A 2-ik és 3-ik pont szerént az unió igen 
gyenge szálon függne, a 4-ik pedig ekkép hangzik: H a g . 
kath. egyházunk valamely tagja, legyen az akár pap, ha 
mindjárt főpásztor is, akár szerzetes, akár bármelyik nem-
hez tartozó világi, valamely rom. kath. főpásztorhoz vagy 
consistoriumhoz egyházi ügyekben folyamodni vagy fölleb-
bezni merészel, mint a canonok megsértője, hierarchiánk s 
egyházi joghatóságunk megvetője a görög kath. egyház ke-
beléből örök időkre kizárassék ! A nevezett lap helyes ész-
revételekkel kiséri e pontozást. 

— Nagyszombatban a vasárnap megszentségtelenitése 
véres tettlegességre nyújtott alkalmat; az ügy a cultusmi-
nisterium elé terjesztetett. Keresztény kőmivesek dolgoztak 
egy zsidónak a házán ; a zsidó pénze elcsábítja a keresztény 
lelkismeretet, ez utóbbi kétségen kivül vétkesebb. 

— Az ausztriai egyházi ügyek komorabb szint öltenek. 
Egy miniszteri rendelet szerént, ha valamely főpásztor a há-
zassági ügyekre vonatkozó iratokat vonakodnék kiadni, bra-
chium használandó. A linczi püspök protestatio mellett ki-
adta az okmányokat. Ha már ki akarta adni, talán jobb lett 
volna protestatio mellett azt mindjárt az első fölszólitásnál 
megtenni ; vagy legyünk készek tűrni a végleteket is, vagy 
ha hiszszük, hogy később engedékenyebbek leszünk ugy is, 
czélszerübb a teendő engedékenységet exacerbatio nélkül, 
föntartva a föntartandókat, azonnal gyakorolni. 

— Bajorországban „Kath. paedagogiai egylet" alakult, 
melynek czélja a gyermekek földi és örök javát a ker. kath. 
nevelés javítása, előmozdítása által eszközölni, a szülőket 
nehéz és fontos kötelmök teljesítésében tanácscsal és tettel 
segíteni. Tagja az egyletnek a papokon, tanítókon kivül 
lehet minden családatya, ki gyermekeinek vallás-erkölcsi 
nevelését biztosítani akarja. Minden tag fizet évenkint 1—2 
forintot. Az egylet gyülésezés, könyvtár, jó könyvek kiosz-
tása, hirlap, röpiratok által kiván hatni, valamint szegény 
gyermekek neveltetéséről is gondoskodik. Auer Lajos nép-
tanító különösen meleg fölhívást intéz ez ügyben a család-
atyákhoz. — Sajátságos phasisba lépett azonban ezen egy-
let az által, hogy politikai egyletnek declaráltatott a kormány 
által ! A mellette működő másik hasonló egylet pedig, mely 
szabadelvűekből áll, csak magánegyletnek tartatik; ez is 
törvény előtti egyenlőség Bajorországban ! 

— A botzeni radicalis polgármester, Streiter, röpiratot 
adott ki ezen czim alatt : „Aus dem Lande der Glaubens-
einheit," melyben példátlan szemtelenséggel pelengérezi Ty-
rolnak legjelesb kath. férfiait, minők Haszlwanter, Moriggl, 
Greuter, Toggenburg, Giovanelli ; úgyszintén a kath. egy-
leteket, lapokat, nevelőintézeteket ; még a holtakat sem ki-
méli, olyanokat sem, kiknek ő igen nagy hálával tartoznék. 

— A nem rég megtért Lady Herbert of Lea Salisbu-
ryban az irgalmas nénikék számára kolostort alapitott, mely-
ben a betegek körüli gondoskodást megosztja a nénikékkel, 
valamint a szegény gyermekek nevelésében is tevékeny 
részt vesz. 

— A lahri községtanács Badenban egyhangúlag elfo-
gedta a vegyes iskolák behozatalát, még Stetten, az elnöklő 
kath. iskolaigazgató is pártolta azokat ; de az iskolatanács 
többi tagjai a vegyes iskolákat ellenzik ; a wilhelmsfeldi pro-
testánsok szintén a vegvesiskolák mellett küzdenek, de a 
kath. lakosok, kik nagyobb számmal vannak, tiltakoznak 
ellenök. 

— Emiitők, hogy a voralbergi elhunyt gyógyszerész 
2000 frtnyi jutalmat hagyományozott annak, ki ott első lépne 
civilházasságra. Találkozott is egy korcsmáros, kinek tenyere 
igen viszked a 2000 fr t után; Lauterachban szintén ily há-
zasság fog köttetni. 

— A Sz.-István-Királyról nevezett érdélyi ferenczrendi 
tartomány ft . Dank Agáp pesti zárdafőnök s romai rendbiztos 
elnöklete alatt Medgyesen aug. 20. tartott gyűlésének ered-
ménye következő : 

Tartományi főnök : Szlovacsek Károly. Oratya : Márton 
Lajos. Tanácsnokok : Vancsa Gáspár, Simon Jucundián,Blága 
Kapisztrán, Bodó Miklós. Titoknok : Antalfi Boldizsár. Ház-
főnökök : Csik Somlyón : Simon Jucundián. Mikházán : Már-
kos Kerubin. Szebenben: Vancsa Gáspár. Esztelneken: Dar-
vas Szaniszló. Vajda-Hunyadon: Bodó Jáczint. Kolozsvárit: 
Bándi Ferencz. Medgyesen : Bodó Miklós. Szárhegyen : Győrfi 
Xaver. Udvarhelyen : Szopos Imre. Désen : Farkas Szolán. 
Brassón : Endes Zsigmond. Fogarason : Márton Lajos. Sza-
mos Ujvár t t : Kozma Dömötör. Gyula Fehérvárt t : Pál Ger-
gely. Szászvároson: Blága Kapisztrán. Szászsebesben : Sas 
Koszta. Maros-Vásárhelyen : Boga Bernardin. Tordán : Erős 
Neszte. Torockó-Sz.-Györgyön : Nagy Sándor. Széken: So-
lyom Alajos. Kőhalomban : Nizer Accursus. Hátszegen : Bar-
tos Bertalan. 

Szerkesztői tudósítás. 

L. B.-nek : Azt hallottuk, hogy gyűjtés történt három lapnak a 
segélyezésére ; de részesül-e belőle egyik vagy másik, vagy molyik leg-
jobban ? nincs tudomásunk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM: Ismét a kath. autonómiáról. — Szel-
lemi életünk főbb árnyvonalai. — Egyházi tudósítások. —• 
Irodalom. — Vegyesek. 

- Ismét a kath. autonómiáról. 
Mind inkább közeledünk a fön czimzett ügy 

végleges rendezéséhez. 
Vajúdási korszaka ez ama tekintélyes testület-

nek, a katholieismusnak, mely nagy és virágzó volt 
hajdan e drága szép hazában. A nemzet t. i. bevitte 
a kath. egyházat a maga egész életszervébe : s az 
egyház viszont fölemelé a nemzetet az akkorreuro-
pai nagyság és dicsőség fokára. Igen, fölemelé : mert 
mi volt a magyar dicsőségnek fötényezője, ha n ^ 
az, hogy a nemzet az európai civilisatiot megőrizte 
a török barbárság ellen. Ezt pedig, — a török hadak 
fölötti diadalt — a nemzet csak a kath. egyház ne-
vében, és erejével vivta ki ; mert akkor a félholddal 
szemközt csak a „pulchra es, ut luna perfecta," — 
„terribilis, ut acies ordinata" — Mária képe a kath. 
zászlókon lengett egyedül. 

Azonban időfolytával a magyar nemzet keb-
lében más vallások is érvényesülvén, — a kath. 
egyházzali kapcsok lazulni, és szakadozni kezdettek; 
mig végre a 48-ki törvény által az egyház minden 
más vallásokkal egy szinvonalra helyeztetett. 

Ezen „egyenlőség" elve, — nem annyira a 48-ki 
törvény betűje, — mint a később, és legújabban ki-
fejlett társadalmi, és politikai eszmék által akkint 
lőn megérlelve, miszerént ezen „egyenlőség" a min-
den vallásoknak saját önkormányzatában — autonó-
miájában lenne feltalálható. 

Már a kath. egyháznak ezen önmagára utalása 
mellőzhetlenül szükségessé tevé a tömörülést, sora-
kozást, gyülésezést; a mint ebben Erdélyen kivül, 
már több megyéi hazánknak dicséretes példával 
mentek elő. A katholicismus t. i. ezen kezdetleges 
gyűléseken ugy tűnik föl előttünk, mint az ifjú sas, 

II. Félév. 1868. 

mely szárnyait próbálgatja, hogy azokra ereszkedve 
majd a magasba emelkedjék. 

Azonban ezen gyűléseken igen szükséges lenne 
higgadt, és tiszteletteljes megvitatása egy, a felsőbb 
illetékes körökből származó szervezeti munkálatnak, 
mely szerént ama autonomicus gépezet majd moz-
gásnak indulhasson. Vagy ha ez a haladott idő, és 
a sokfelé ágazó vélemények kiegyezhetlensége miatt 
czélszerünek nem látszanék, minden esetre szüksé-
ges, hogy ama szervezeti munkálat egy, minden kath. 
értelmes osztályt, érdeket, és vélemény-árnyalatot 
kellőleg képviselő, és lehető legszélesb terjemü ta-
náeskozmányban vitattassék meg. 

Ily mérvbeni megvitatása ama szervezetnek 
érdekében fekszik magának a nagy mlságu püspöki 
karnak. Ennek ugyanis, ugy hiszem, alig lehet hőbb 
óhajtása, mint, hogy ama szervezet országszerte a 
katholikusok közrokonszenvével, és szivélyes fogad-
tatásával találkozzék : ámde ezt a minél szélesb körű 
tanácskozmánybani megvitatás, és a mennyire lehet 
és szükség, annak eredménye szerénti módositás biz-
tosithatja leginkább. E nélkül meglehet, hogy a szer-
vezet első működése annak módosítására fog irá-
nyulni, mert az alkotmányos érzelem még a legjobb 
intézményben is sérelemnek tartja a „rólunk nélkü-
lünk" -nek alkalmazását. 

De ezen megvitatás érdekében fekszik a kor-
mánynak is. Ugyanis a cultusminister meg nem 
állhat, neki haladnia, kormányoznia kell: a mint 
hogy csakugyan halad és kormányoz is. Igen : cul-
tus-minister ur ő nmsága intézkedik a törvény és 
uralkodó eszmék szerént a javadalmak osztoga-
tásában. Kétségkívül ezen eszmék az egyháznak 
belkormányzatára is visszahatással leendenek. In-
tézkedik cultus-minister ur a nevelés terén, a mint 
látjuk a felsőbb tanodákat illető rendeletekből, ugy 
mint a népiskolákat érdeklő törvény-javaslatból. 
Intézkedik a vallás- és tanalapokról, a mint a lapok-
ban olvassuk a 15 évre terjedő bérletek hirdetéséből. 
Hogy mi fog ekképen az autonómiának még tenni-
valója fenn maradni ? alig elgondolható. De továbbá : 
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a cult. m. ur ő nmsága a törvényhozás terén több 
oldalróli interpellatiokkal ostromoltatik ; hogy ezekre 
sikerrel, és alappal felelhessen, nemcsak az alkot-
mány fogalma, de a 48-ki 20. t. cz. 3. §-sának be" 
tűje szerént is mellőzhetlen szükséges az ^illető val-
lás felekezetek nyilatkozata. 

Ct- ikugyan nyilatkozott is már a zsinagóga; 
nyilatkozott a görögkeleti egyház ; a protestáns 
e gyház pedig, ha nem kérdezik is, mindig nyilatkozik, 
sőt törvényjavaslatokat dictál a maga gyűléseiben. 
Csak a katholicismus nem nyilatkozott a maga ren-
des organuma által — mindeddig. 

Vár az országgyűlés, vár a kormány : mind-
kettő a vallási kedélyek mielőbbi megnyugtatását, 
szükségesnek látja; de másfelöl a törvény által a 
kath. egyház meghallgatására van utalva. Mindenki 
belátja, hogy ez kinos állás : és hogy a kormánynak 
érdekében fekszik az, miszerént a katholicismus mie-
lőbb, és pedig minél szélesebb és minél megbizhatóbb 
orgánum által nyilatkozzék; nehogy a kath. ügyek 
felett intézkedni kénytelenittetvén az elégületlenség 
bonyodalmait idézze fel maga ellen ! 

Minden kormány, mely egy kis állandóságra 
számit, szükségképen elvének, kell, hogy vallja Ta-
citus mondatát: „Extirpandas dissidiorum caussas, 
et conciliandos animos ante omnia necessarîum ar-
bitrer." 

Jóllehet a magas püspöki karnak, ugy mint a 
kormánynak és törvényhozásnak egyaránt érdeké-
ben fekszik, hogy a katholicismus mielőbb, és minél 
szélesebb mérvben nyilatkozzék: mégis az autono-
mia halasztásának keserű árát csak az összes katho-
licismus fizeti meg. 

Mellőzve azt, hogy az országgyűlés és kormány 
jogainkról, ügyeinkről, vagyonúnkról intézkedik : 
csak azt akarjuk panaszolni, hogy még hitünket 
érintő ügyekről is — nálunk nélkül — rendelke-
zik. Ugyanis : 

A vallási törvények : az átmenet, a vegyes há-
zásság, az iskola, a gyermekek minő vallásbani ne-
velése, a polgári házasság már-már országgyűlési 
napi renden vannak. 

A korábbi országgyűlési naplók ugy, mint a 
hirlapok eléggé kimutatták, a fönczimzett tárgyak 
mindegyikében minő kath. hitelvek lappanganak? 
Mindazáltal nem azt ellenzi az egyház, hogy az 
állam eme tárgyak felett határozati jogot követel 
magának. Nem. 

> De mikor az alkotmányosság „semmit nélkü-
lünk" jelszavát hangoztatjuk uton útszélen. — mi-

kor a 48-ki 20. t. cz. 3. §-a „az illető vallás-feleke-
zetek meghallgatását" elv gyanánt állitja fel : vall-
jon méltányos eljárás-e az egyházat is, és pedig 
hitelveit érdeklő tárgyak felett az egyház nélkül in-
tézkedni ? Alig egy éve : már az állam-mindenhatóság-
nak, afebronian rendszernek, sőt a gyűlölt „octroy "-
nak gyümölcsei emelkednek ki a parlamentarismus-
ból az egyház fölé. Mert mi is az az „octroy" egyéb 
a közelmúltban szentesitett szójárás szerént: mint a 
„rólunk nélkülünk" szólamnak foganatositása? Nem-e 
az alkotmányosságnak valóságos satyrájává lesz a 
kath. egyház állása „a szabad magyar államban ?" 
Nem-e ez a legvilágosabb, legünnepeltebb törvény-
nek kijátszása, és nyilános arczulcsapása a szabadság-
nak? Van-e még önkény, van-e még absolut hata-
lom, mely kiméletlenebbül bánjon el akár egy 
physikai, akár egy erkölcsi személylyel, mint a 
magyar „szabad egyházzal," ha csakugyan nálunk 
a bécsi vallási törvények az egyház minden meg-
hallgatása nélkül, emeltetnének érvényre? Mond-
hatja bármily államférfiú Romának: „az egyház 
szabadságát beczikkelyeztük;" „az egyházi javakat 
érintetlenül hagytuk : nem vagyunk oly roszak mint 
mások: „non sumus sicut ceteri hominum." Igen: 

az egyház sarkalatos, szellemi jogait az egyházi 
bíróságot, a házasság szentségi jellegét, a nevelést 
a temetést stb. elvették : a mi nélkül az egyház épen 
fenn nem állhat. Tehát az egyház életét állitólag 
meghagytátok: hanem főerét fölvágtátok; azt mond-
tátok az egyháznak: „melegedjél mikor éhes vagy, 
egyél mikor dideregsz és ne panaszkodjál!" Igen: az 
egyház méltán panaszkodnék a „rólunk, nélkülünk" 
elvnek megsértése felett; mert ha a törvény az egy-
házi és oskolai költségek fedezésére nézve az illető 
felekezeteket rendeli meghallgattatni: annál inkább 
a hitelvekre nézve; és ha meghallgattatni rendeli, 
bizonyára nyilatkozatát tekintetbe vétetni iskivánja; 
mert a cultus m. ur országgyűlési nyilatkozata sze-
rént, nemcsak vallási törvények alkotása, hanem a 
vallásfelekezetek megnyugtatása főkép szükséges. 

Ám, ha az állam azt ürügyeiné, hogy a katho-
licismusnak mindeddig nincs törvényes organuma, 
mely ő irányában hitelesen nyilatkozhatnék : ezt 
ugyan méltán visszautasithatnók utalván a régi ugy, 
mint a 48-ki törvény aláirása szerént „az Isten 
szentegyházait szerencsésen kormányzó püspökökre :" 
de a mennyiben ez már nem elég, és a mennyiben 
az autonomiai szervezet az egész kath. népet a kath. 
érdekek képviseletébe bevonván, egy korszerű, és 
parancsoló állást foglalna el az állam irányában, 
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annyiban, ismétlem, ezen autonómia halasztásának 
kárát csakugyan az összes katholicismus kénytelen 
megfizetni. 

Távol légyen tőlem ezen halasztásnak okát a 
magas püspöki karban keresni, és őtet akár tétlen-
ségről, akár arról vádolni, mintha az autonómiát 
komolyan nem akarná: minekutánna a valódi té-
nyek ugy, mint a cultus m. ur országgyűlési nyilat-
kozata szerént is „a felsőbb rendű clerus maga tette 
e részben a kezdeményezést:" csak azt állitom, 
hogy a kath. autonómiának halasztása bármi okból, 
de a katholicismusnak nagy hátrányával történik. 

Bizonyára, ha a dolog újságát, szokatla nságát, 
nagy horderejét, a szent hivatal általi igénybevételt, 
az összes és teljes találkozás nehézségeit számba nem 
vennők is: a bécsi események, azoknak kilátásba 
helyezett szinrehozatala Magyarországban, a tör-
vényhozási tényezők által előidézett „fekete pontok" 
eléggé lesújtják a püspökök kezdeményező kedély-
hangulatát, és igen szomorú tükröt állitanak elő, 
melyben a magyar püspökikar, és velők mi is jöven-
dőnket láthatjuk. 

De szerény véleményem szerént nem csekély 
hátráltató ok rejlik az autonómiára nézve azon 
körülményben is, mis zerént maguk a katholikusok 
közt sincs kellő egység és alaposság a nézetben, ugy 
mint a tevékenységben. 

Egyik a püspököknek „vető" jogot tulajdonit, 
a másik a világi tagoknak két harmadát akarja az 
autonomiai szervezetben szerepeltetni : holott itt 
nincs szó sem két kamarai rendszerről, sem egy or-
szággyűlésnek a fejedelem iránti viszonyáról ; és ha 
az autonomicus határozatok irányában kell, tehát a 
„veto"-jogot itt is csak a fejedelem gyakorolhatja 
apostoli jogánál fogva, valamint a határozatokat ő 
szentesitendi. De a m. t. püspökikar, jcnaga sem 
leendvén mindég egy véleményben, hogyan gyako-
rolhatna „veto"-jogot? Ez tehát szándékában nem 
lehet e magas testületnek. 

Szintúgy : hogy az autonomicus szervezetnek a 
világi tagok fele, vagy két-harmad vagy akár három 
negyed része szerepeljen — igénytelen nézetem sze-
rént a magas püspöki kar szándékában nem talál-
hat nehézségre. De ezen arányt a czélból sürgetni, 
hogy az autonómia szervezet a papság és püspökség 
„nélkül" vagy „ellene" rendelkezzék és határozzon: 
ez már annyit tenne, mint „kóranyagot" vinni be 
az autonomiai testületbe. 

Bizonyára : valamint a világi elemtől félni, ne-
hogy az egyházat nagyon megvédje, ugy szintén az 

egyház védelmének ürügye alatt az egyházat meg-
buktatni akarni, egyaránt a legkiáltóbb logikai ugy, 
mint politikai anomalia volna. 

(Vége köv.) 

Szellemi életünk főbb árnyvonalai. 
(Folyt.) 

„Több világosságot!" e szavakkal végezé életét a német 
nagy költő, e vágy dagasztja mainapig is a jobb sorsra terem-
tett halandók kebelét s mégis bárhová tekint a gondolkodó 
ész, ugy találja, hogy a világ nem akar élni a neki adott vi-
lágossággal, mást vár vagy talán akar teremteni, de nem 
tudom, hogy az a mindig várt, mindig Ígérgetett hajnali s 
nappali fény soha sem akar föltűnni, mely az u j igazságok 
hónába vezetne, mely az emberi jogokat az örök igazság tör-
vénye szerént uj érvényre emelné ! vagy talán nem birjuk-e 
már azt, kiről a látnók mondá: „timentibus nomen eius ortus 
est soliustitiae."1) már régen meg volt mondva: „ego sum lux 
mundi"2) Vagy tehát az emberek vakok talán a rég föltüntet 
még máig sem látni ? Igen, ők utat keresnek világosabbat, 
melylyel az igazi béke-, s nyugalomhoz juthatnak, régen 
mondatott ismét : „én vagyok az ut, békét adok nektek," de 
hozzá ad ja : „nem mint a világ adom én azt nektek."3) Oh 
de az angyali békét csak a jó akaratú embereknek hirdette 
üdvözítőnk, tehát alkalmasint jó akarat hiányával is vagyunk. 

„Fölvilágosodás" ! szent előttünk is, természeti ösztön 
ez, mely még a gyermekekben is fölébred, mintegy kénytetve 
ragad, hogy ama vas lánezokat, melyekbe a tudatlanság ver 
bennünket, erős lélekkel összezuzzuk, repülve siessünk azon 
kellemes tájra, melyről a homály elűzetett, s ott sokat, ami 
megengedtetik, ragyogó fényben láthatunk, a honnét lelkünk 
magasabb szárnyra kelve, az égiekhez emelkedhetik isteni 
kegyelemmel többet és többet szemlélendő. „Dulce lumen et 
delectabile est oculis videre solem."4) 

Az Alkotó az embert igazság- s erényre teremté, a főt 
a világosság, a szivet pedig a meleg princípiumává tette s 
nincs is kívánatosabb, fönségesebb s boldogitóbb, mint az 
igazságot keresni, föllelni, s leleplezett szent képének csudá-
lásában élhetni; csakhogy a világosság, miben az ész élni 
akar, legyen szelid, mint a napfény, nevakitó minta villámé; 
a meleg, mely tőle |származik, legyen mérsékelt, mint a ta-
vaszi nap melege, nem égető, mint a nyár hősége. Ki nem 
emlékezik egy nagy nemzetre, mely a fölvilágosodás fáklyá-
jánál megvakultan, s ártalmas füstjénél elkábultan az isten-
ség helyébe, kiről mit sem akart tudni, az oltárra a legalja-
sabb teremtményt helyezte, s mit müveit e szerfölötti vilá-
gosság? tüzének csapkodó lángjától izgattatva, minden, a 
jogos szabadság tágos terén is tulkapatva s űzetve, a honfiak 
egymással szembeszálltak, egymás ellen veszélyt kiáltottak, 
boszut esküdve ; a föld, melynek a kölcsönös szeretet s igaz 
bizalom lánczával összefüzöttek honának kellett vala lenni, 
a megoszlott gyilkos mészárlók dühös dobogásaitól rengett, 
s a kiontott vérpatakoktól gőzölgött. Vajha ily fény soha se 

») Mát. 4, 2. 
Joan. 8, 12. 

O 14, 27. 
') Eccles. 11,7. 
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világitana egy nemzetnek ! Ez a szellem csak kis ideig táp-
lálja csábétkével a világot, csak azért, hogy annál hatható-
sabban pusztitsa s enyészetbe sodorja martalékját. Megengedte 
a gondviselő Isten, hogy a nagy nemzet csak nagy szeren-
csétlenségei után okuljon, midőn kibontakozva szellemi s 
anyagi harczainak véres öleléseiből, imádandó Istenét templo-
mainak romjaiban keresse s oltárainak töredékei közt találja 
föl, kit magától előbb ellökött, s ujrarelővarázsolta egéből a 
vallás ama szelid napját, mely világot s meleget hozott az 
elkopáruit földre, hogy a büszke halandó a kereszt tövéhez 
simulva, tanuljon alázatosságot. 

„Fölvilágosodás barátjai" ! mit akarnak ezek, kérdé 
Schelling a fölvilágosult bölcsész — mit akarnak ? talán hogy 
mint a nap a tiszta levegőt, ugy az ész az értelmét áthassa : 
épen nem, átalában semmi valódit sem akartak ők, csak ron-
tani, például kolostorokat, szent képeket stb ; s ha mindezek 
elpusztultak, mit fognak azután tenni ? Itt állanak lomhán s 
nincs egyéb hátra, hanem hogy némelyek közülök barátok 
vagy szentek (?) legyenek, hogy legyen ismét mit pusztita-
niok." Élethű képét rajzolja itt a következetlen,, számtalan 
ellenmondás nemei által a tévely bélyegét homlokán viselő 
gyenge észnek. Fölvilágosultak, s mégis a setétség elveit ta . 
ni t ják; de mi világot is várhatunk tölök Isten az igaz vilá-
gosság forrása nélkül, kit ők tagadnak, kinek szeplőtelen 
fényét éldelhetnék ; de ők homályos ködképek után kapkod-
nak, nem tudván, hogy azok csak bolygó lidérczfénykint 
lebegnek előttük, mely ugyan vonz maga felé, de midőn szi-
vükhöz akarják, mint nagy fáradság után föllelt kincsüket, 
szorítani, gunyhahoták közt enyészik el előlük a légbe, mely-
ből született. Álbölcsek ezek, azt hiszik, hogy bennök teste-
sült meg az isteni ész, melynek mindent kelljen látni, min-
dent világosan közvetlenül szemlélni s csak azt mint igazat, 
szentet s jót elfogadni. Ez nem a tiszta józan, korlátoltságá-
ról bizonyos észnek szava, ez szelleme inkább az indulatos 
bőszült dölyfnek, az önmagát bálványozó hiu önzésnek, mely 
ma valami kimondhatlan hideg érzéketlenséggel viseltetik 
minden erkölcsi való iránt, tágas uralmat bitorolva a romlott, 
elfásult emberi szivekben, melyekhez nem férhet a józan 
észnek mindig rend s mérték szerető javaslata. 

Vagy talán az észnek diadalma-e, hogy azokat tagadja 
s tapossa, mik nélkül az emberi méltóság érthetetlen eszme ? 
„homo cum in honore esset non intellexit." Miért szentségtele-
nig meg az ember saját szivét oly örömest, miért törekszik ő 
Istent önmagában s maga fölött megsemmisíteni mindenütt, 
mindenek központjává önmagát akarva tenni, hogy körüle, 
mint nap körül, mindenek bolygók gyanánt keringjenek, 
magából képezvén magának uj világot? Nagy elbizottság, 
Istenrőli hálátlan elfelejtkezés következése, sikertelen s még 
is mindig bomlásra törekvő s vezető igyekezet ! Oly nevetsé-
ges, mintha a tengeri kagyló kopár szikláján, hol született, 
hol el is enyészik, más csigának akarná magyarázni : mi ke-
rengett Columbus és Newton agyában, midőn amaz az u j 
földrészt, ez pedig a nehézség törvényeit fedezte föl ? 

Ismerjük a lefolyt század fékteleneszü hőseinek álom-
szörnyeit, kik mindent beirtak könyveikbe, mit vaktában 
gondoltak s mindent gondoltak, mit szeszélyeikben akartak, 
kik, hogy maguk legyenek tudákosak, a nagy tömegtől min-
den észvilágot megtagadtak, saját eszöknek, a számtalan böl-

cseleti elméletek által megfinomitott- s tulcsigázottnak tulaj-
donítván egyedül az Istennek is nem hitét, mert ez szégyen 
volna, hanem bizonyos ismeretét ! Mig ily irányt tart a föl-
világosodás , ugy inkább akarunk megmaradni, elleneink 
szerént, az egyháznak sötét (?) de tiszta boldogító kebelében, 
mint sem hogy akár a naturalismus s rationalismus igen vi-
lágosnak kürtölt, de rideg, puszta mezején, akár a regék 
egészen sötét berkében vándorolva botorkáljunk ; csak ne 
tartsák elénk a mindent megvakitó fényt : igy boldogok, ezer-
szer boldogabbak leszünk mintha az álbölcselet tömkelegébe 
vezetnek, honnét zavart fővel menekülhetünk csak saját ve-
szélyünkre ; mi inkább oly gyermek akarunk lenni, ki csak 
szülőföldje kedves virányai val ismeretes, miket az ég harmatja 
öntözget, a ki hisz Istent, megelégedve avval, mit a vallás 
nyújt számára : nélküle sötét ftömlöczben gyújtott mécs az 
ész, melylyel házamban akarom tudni, honnan jöttem, hová 
megyek, mi a czélom ? de nyugtomat nem találhatom. Boldog, 
ki az emberi kevélység alkotta hiu rendszerek által el nem 
csábittatva a természetnek megnemvesztegetettgyermekekint 
engedelmeskedik Isten szavának ! A történet tanítja, hogy a 
hol a magára hagyott ész világa a legszebb délpontot elérni 
látszott, ott fogantatott meg az atheismus. Mikor nagy, fölötte 
nagy a világ, akkor legkevesebbet láthatunk, mert közelebb 
járulunk a naphoz, hogy-sem fényességét kiállhassuk, sokszor 
több világosságot kivánunk, mint a mit szemeink elszen-
vedhetnek. 

Szép teremtmény az ember, kivált ha maga magát nem 
szépiti. Csak ez emelkedhetik föl szabadon s vetheti szemeit 
mintegy ura a természetnek a nagy világ alant- s fönti szí-
nére, a teremtés magasztos egyetemére, az alanta elterült 
földről föl a csillagos égre erőltetés nélkül, annak bizony 
ságául, hogy ő szintúgy az ég mint a föld gyermeke, s az ő 
vágyai nem szorultak e keskeny föld határai közé. Az ember 
Piátónak „genus divinum," Pythagorásnak „deus mortalis," 
nekünk pedig mióta Istenünk szólt nemünk teremtéséről, 
„Istennek képe." Tudjuk mi kiváltságainkat, melyekkel te-
remtőnk minden egyéb földi lény fölé helyezett ; ha becsülik 
a világ fiai a hires művészek remekeit : mivel engem Isten 
alkotott, több vagyok az élettelen vászonecsetnél, több a szó-
talan néma bálványnál ; saját képére teremtve, elmével, hal-
hatlan lélekkel ruházott föl, fiának nevezett s fogadott, én a 
végtelen bölcseségüt atyámnak mondhatom, ne becsüljem-e 
magamat ha Isten becsült annyira ? „Grande spectaculum 
est homo, qui divini operis interpres est et imitator Dei."5) 
„Ferunt Deum et hominem se mutuo demonstrare ; Deus enim 
se homini similem exhibet humanitate, homo charitate Deo se 
divinum praestat, et Deum per virtutes patefacit. "6) Szép 
igen szép kép az ember, melyben, hogy naz. Gergely sza-
vaival éljek : „expressa est omnis honesti species, omnis vir-
tus et omnis sapientia."7) Ilyennek kellene lenni, ilyen volt, 
midőn még semmi sem hiányzott nála, midőn sz. Bernárd sze-
rént „misericordia custodiebat, Veritas docebat, justitia rege-
bat, pax fovebat."8) Az ember Istennek képe s fő méltósága 
abban áll, hogy fölemelkedhetik Istenhez s hozzá magát annak 

5) S. Ambros. in psal. 118. 
6) S. Maximus centur. 5. 
7) De opif.hom. 

. 8) Cant. serm. 25. 
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kegyelmével mint embertől kitelhetik, hasonlóvá, Isten fiává 
a Szentlélek eleven templomává, mennyország örökösévé ké-
pezheti, hogy Istenen kivül semmi, sem a föld javai, sem a 
test gyönyörei őt ki nem elégíthetik, meg nem nyugtathatják. 
Ismerhetjük mi nagy méltatásunkat, melyre magasztalt, föl-
emelt a testté lett isteni ige újjászületésünkben; sokkal fönsé-
gesebbnek tanitotta természetünket megváltónk, mint a ke-
vélység lelkének csak eszébe is juthatott volna, de azért nem 
tesz pöffeszkedőkké, nem csal meg bennünket, mert más 
részről sokkal mélyebben megalázá ő az embert, mintsem 
gyenge eszünk kigondolhatta volna a nélkül, hogy kétségbe 
ejtene semmiségünk tudata : „non estis vestri, empti enim 
estis pretio magno, glorificate et portate Deum in corpore 
vestro." 9) Jézus az istenség s emberiség személyesitője, kiben 
Isten megtestesült, hogy a gyarló érzéki ember bátrabban, 
bizalmasabban járulhasson Istenhez, föl merje hozzá emelni 
szemeit ; a szeliden közénk lépett istenige a teljes fényű isteni 
bölcseség, hogy a nagy világosság meg ne sértse gyenge sze-
meinket, beburkolta magát testünkkel, mint felhővel s ez 
alatt vonz magához, világosiivá értelmünket tanitása-, csudái-
s jótéteményeivel, magához akarván szoktatni szemeinket, 
hogy szemléljük, szeressük őt, sőt szivünkben lakot akar 
emelni Szentlelke által a szentek szentjévé avatva keblünket. 
Mily szerény méltósággal, mily egyszerüleg isteni fönségben 
jő a romlandó testbe az örök ige azt megdicsőítendő, a halan-
dóság világába azt meghalhatlanitandó ! Emberi eszme-e ez, 
költhetett-e igy ember, hol vett magának a már különben is 
roskadozó, nagyrészt megvetett, kigúnyolt mythologiában e 
fönséges példányra tárgyat ? a mely összebékítette a meg-
sértett teremtő méltóságát a teremtmény szerencséjével, meg-
adta Istennek, a mi elidegenithetlenül övé, megérdemelte 
az embernek a minek hijával volt, s az egymástól végetlenül 
különböző isteni s emberi természetet egy személybe kap-
csolván össze, mintegy hidat épitett, mely az emberi bűnös 
méltatlan alacsonyság s isteni szent fölség közt levő megmér-
hetlen mélységen biztos átmenettel kinálkozott, azóta nincs 
köztünk és Isten között visszavonás csak ne akarjuk. 

(Folyt.) Bita D. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PARIS, aug. 15-én. „Erkölcsi világunk egész a csonto-

kig rothadt. Bizonyos neme a corruptionak, mely ezelőtt 
csak néhány osztály szégyenteljes privilégiuma volt, most 
terjed és általánossá válik. Az erkölcsi hőmérséklet alább 
száll, azt mondhatnók, hogy az emberi lélek elveszté meleg-
ségét, és napról napra hidegebbé lesz. Azon arányban, amely-
ben a nő a demi-monde-ban az élvezet és fényűzés tárgyává 
lesz, az úgynevezett rendes világban pedig a vagyoné, azon 
arányban a két nem között a hallgatag divortium egy neme 
állapittatik meg. A szeretet helyét egyik oldalon a kihágások, 
a másikon a rideg számitás foglalják el." Ki beszél igy? Minő 
ultramontán az, ki ily keményen suhintja vesszejével a hala-
dás, a 89-ki elvek Francziaországát ? Ki hinné, egy democrata, 
az egyház ellensége, egy képviselő, ki csak azért szokott a 
szószékre lépni, hogy a szerzetes testületek, a ker. oktatás 

») 1. Cor. 6.19. 

szabadsága ellen szórja nyilait, Gueroult az ,Opinion natio-
nale' szerkesztője szól igy. Igen, a jó Gueroult elbátortala-
nodik. Minden oldalról félemletes problémákat lát, és a mult 
és jövő között kikerülhetlen küzdelmet. 

De valljon ezen félemletes problémákat ki állitotta fel, 
ki emelte magasra az atheismus lobogóját ? Kicsoda kiáltotta 
és kiáltja naponkint a tömegeknek : nincs Isten, nincs erkölcsi 
zabola, az evangelium babona ? Ki hirdette nekik a független 
morált, az érzéki élveket, a solidarius halált, valljon nem 
Gueroult-e ? Nem-e az ő lapja, mely minden solidarius teme-
tések valóságos moniteurje volt? Es ő csudálkozik azon, 
hogy mindenütt terjed a romlottság, a házasság botrányos 
combinatiová válik ! De valljon azon ember, kinek a siron 
tul semmi kilátása, honnét meritse a szépnek érzelmét? Ta-
lán a „Lanterne" v a g y a „Figaró"-ból? Hová emelkedjék 
azon lélek, ki előtt elzártátok az eget, Istent és az ő dicsősé-
gét, hogy a földhöz lebilincseljétek ? Es ama fiatal leány, a 
demi-monde fénylő csillaga, mi mondani valód van róla, minek 
őt gyalázni ? Szegény volt, aranyat ajánlottak neki, élveze-
tekkel vették körül, minek nem fogná elhagyni a műhelyet 
és a mansarde-lakást ? nem tanítottátok-e arra, hogy az ember 
e földön csak önmagától függ, hogy a kath vallás, mely egye-
dül tarthatná vissza az örvénytől, csak vénasszonyoknak 
való mese ? 0 szegény hitt nektek, hitt a független moralba, 
a haladásba, az emancipatioba, a szabad gondolkozásba és 
mulat, siet élvezni, mert az idő gyorsan halad. E nőnek van 
logikája, hogyan kívánhatjátok tőle, hogy megmaradjon a 
nyomorúságban, ha a halál órájában sem jutalmat, sem bün-
tetést várnia nem lehet ? 

A társadalom olyan, minővé tettétek, elalacsonyodott. 
A színházban meztelen alakok, az irodalomban „Lanterne" 
kell neki. A püspököket kifütyölik, Rochefortnak tapsolnak ; 
semmi sem természetesebb. A keresztény eszme eltűnt, vala-
minek helyébe kell lépni. 

„Az emberiség — kiált fel ismét Gueroult — valljon 
három századon át csalatkozott volna-e ? A reform nem volna 
egyébb eretnekségnél, a forradalom bűnnél, a bölcsészet té-
velynél? Minden reménység, mely éltetett, csak illusio, a 
szabadság semmi más, mint csalékony tükör ? Nem volna 
tehát saját és atyáink nevében egyébb tenni valónk, mint 
ünnepélyes mea culpát mondani? Vagy ellenkezőleg ezen 
eszmék fenségét állítván, a katholikus oktatásban kell-e je-
leznünk azon túlélt maximákat, melyek akadály kint gördül-
nek utunkba, melyeknek gyengeségét, hiúságát kell kimutat-
nunk, ha nem akarunk elveszni tehetetlenségben." 

Igen Gueroult ! Önnek igaza van, erkölcstelenség, rom-
lottság a jelennek elaljasodása csak a katholikus oktatásból 
származnak. Az evangelium, a káté teremti a demi-monde 
hölgyeit, a házasság szentsége az, mely a két nem között 
a divortium bizonyos hallgatag nemét megállapítja, az evan-
gelium az, mi az embereket a materialismus felé hajtja. A 
művészetek hanyatlanak, ez is a katholikus tanitás szülemé-
nye. Oh ! Gueroult ur, menjen ön Romába a keresztény mű-
vészek nagy museumába, és meg fogja látni, mire képes az 
ember, midőn a hit élteti lángeszét és fölemeli lelkét az örök 
regiok felé. Egy szerencsétlen művész az 1868-ik évében a 
haladásnak, hová menjen tanulmányozni a szépet, ha nem a 
múltba ? Ha egy szegény ördögöt alakított, kit polgárilag te-
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raettek el, vagy egy democrat házasságot a polgármester előtt, 
vagy egy megbecstelenitett fiatal leány öngyilkosságát, mit 
fog ön ennél még szebbet neki sugalhatni ? Önök Franczia-
ország genie-jét, lángeszét a kiaszásig vitték, szinjátékaik 
megronták azt, önök elvei elveszik hitét, a család nem léte-
zik többé, az önszeretet határtalan, a forradalom megölte a 
hazaszeretetet, az arany isten, mely előtt meghajlik minden. 
Mi fölött panaszkodnak hát, mit jelent a katholicismus ellen 
intézett gunyirat ? azt hiszszük, hogy ennek nincs helye a 
gyalázatosságok azon képében, melyet oly élénk színekkel 
festettek. 

AUGrSBURGr. (A keresztényelem Chinában.) Aug. 17. 
Harmincz év folytán roppant átalakulás történt Chinában, 
mindamellett korántsem fog mérkőzhetni avval, mely a leg-
közelebbi 30 vagy talán 15 év alatt várható. A vaspályának 
a csendes tengertől egész az atlanti óceánig kiterjesztése, a 
távirati sodronyok azon eszközökhöz számitandók, melyek 
eme változást előidézendik. Főkép természetesen a roppant 
birodalom minden tartományaiban működő, és a népre befo-
lyást gyakorló küldérek müve a csendben létesített nagy 
eredmény. A főakadály, melyet a küldéreknek legyőzni kel-
lett, a múltból fenmaradt, ezerféle babonával kevert isteni tisz-
teletben keresendő. 1842 óta aküldéreknek szélesebb működési 
tér jutott, ugy hogy a missioi intézetek száma 1844-ben már 
37-re rúgott fel, 1846 ban pedig már 46-ra. A vallási tanitás 
mellett a küldérek iskolákat is alapítottak, melyek által a 
papnöveldék alapja vettetett meg a jövőre nézve, kórodákat 
emeltek, melyekben könnyen versenyezhettek a belföldi or-
vosok tudatlanságát, és ügyetlenségét tekintve. Ami a tano-
dákat illeti, az első 20 évben az eredmény várakozáson alóli 
volt, miután a benszülöttek, nem gyanított csökönösséggel 
szegültek ellene az újításoknak. A 20 év óta előkészített 
társadalmi és vallási átalakulás válpontjául tekinthető egy 
január havában történt esemény. Ez egy császári rendelet 
kibocsátása volt, mely által a romba dölt bálványtemplo-
inok ujjá építése megtiltatik. Kivétel csak Confucius val-
lásabeli templomokra nézve tétetett. Ellenben a kibocsát-
vány világos értelme szerént a Taoismus és Bhuddis-
mus minden pogány szertartásaikkal kitiltattak. Ennek 
megértésére tudni szükséges, hogy Chinában három külön-
böző vallás divik. Confucius vallása a három közöl erkölcsi 
tekintetben legtisztább, azért is a keresztény küldéreknek 
ezek köréből sikerült a legtöbb megtérés. 

Tao vallása minden testi, érzéki vágyak kielégítését 
megengedi. Középhelyet a Bhuddismus foglal el, mely eddig 
állam-vallásnak tekintetett. Mily buzgalommal iparkodik a 
kormány a népies babonáknak kedvező elemeket kiirtani, 
egy kormányparancs mutatja, melyben büntetés terhe alatt 
tiltatik a templomokhoz zarándokolni, gyertyákat és ezüst-
papirt ott égetni. Nemcsak a laicusok, hanem a pogány 
papok is büntetésekkel fenyegettetnek, kiket arról vádol 
fennemlitett rendelet, hogy az el nem használt gyertyákat 
lopják. Schekiang tartományban a Kaschungi mandarinok 
tiltják a missionariusok akadályozását, és meghagyják a 
népnek, hogy azokat állomások, iskolák emelésében elősegít-
sék. Hogy ezen rendeletek teljesíttetnek, azt ujabb tudósítá-
sok megerősítik. Nem szenved többé kétséget, hogy a kor-

mány el van határozva az eddigi vallást megszüntetni, és a 
küldéreknek a működésre tágas tért nyitni. De más vívmá-
nyokról sem szabad megfeledkeznünk. Egy császári parancs 
folytán egy amerikai geologus kiküldetett a birodalom meg-
vizsgálására, és roppant terjedelmű kéntelepeket fedezett 
fel. Wheaton nak a népjogról irt müve egy amerikai küldér 
által chinai nyelvre fordíttatott, és a birodalom magasabb 
tanintézetébe mint köteles tantárgy behozatott. Egy tenger-
alatti távirati huzalra a császár tanácsadója Burlingame en-
gedelmet nyert. Ezen a cantoni és tientsini tartományokat 
összekötő huzal a négy utóbbi év alatt a kereskedelmi for-
galmat 32 millióról, 300 millió dollárra emelte. A haladásnak 
egy másik gyümölcse az 1866-ban alapitott keresk. társulat, 
miután a császár védelme alatt egy külön bizottmány külde-
tett Európába ilynemű intézetek tanulmányozására. 

UJ-YORK, aug. 2-án. Városunkkal szemben kelet felé 
van egy nagy sziget, melyet a város területétől 1500 meternyi 
szélességű tengerszoros választ el. Neve Long-Island. A sziget 
főhelye Brooklyn 200,000 lakost számlál és mivel igen sok 
templommal, kápolnával bir, a templomok és tornyok váro-
sának melléknevezetét nyerte. A kath. vallás a szigeten csu-
dálatosan terjedett, amiért is már tiz év előtt püspökség ala-
píttatott. Mult junius havában mgr Laughlin egy uj székes-
egyház alapkövét tette le, mely a keresztény művészetnek 
becsületére fog válni. Roppant néptömeg jelent meg e szer-
tartáson és a gözkompok Uj-Yorkból is temérdek embert 
szállítottak át. Ez alkalommal a protestánsok is kitűntek tisz-
teletteljes magokviselete által. 

Mac-Closkey uj-yorki érsek szép beszédet mondott, fel-
említvén, hogy mint fiatal gyermek kényszerítve volt, vasár -
naponkint egy rosz ladikon átevezni a tengerszoroson, hogy 
jelen lehessen a sz. Péter egyházában tartatni szokott isteni 
tiszteleten. Mennyi változás 40 év lefolyása alatt ! sz. hitünk 
birtokba vette azóta az egész szigetet. 

Néhány nappal később mgr. Laughlin a paulai sz. Vin-
czéről czimezendő uj templom alapkövét áldotta meg. Eme 
templomok a hivek sőt dissidenseknek is lelkes áldozataik 
segélyével gyorsan fognak emelkedni, mert az amerikaiak 
értik, hogy kell a munkához fogni. 

Uj-Yorkbau csak ez év folytán három uj templom épit-
tetik, és mégis nagy a szükség. Minden felől hangoztatják : 
adjatok nekünk papokat és fogunk épiteni egyházakat. Nem 
múlik el hét, hogy a lapok tudósításokat nem hoznának tem-
plomfelszentelésekről. A buzgalom növekedik és daczára a 
nem csekély közterheknek még mindig jut pénz oly egyházi 
műemlékek emelésére, melyekre az ó világ is büszke leendne. 

O szentsége pápánk uj püspökségeket alapitván, ezek 
határai kijelöltettek, és a kinevezett főpapok most szenteltet, 
nek fel. Julius 12-én szent Patrik templomában történt a 
rochesteri uj püspöknek Mac-Quaidnak felszentelése. A főpap 
ugyanezen templomban kereszteltetett meg, itt járul t először 
a szent áldozáshoz, itt lőn áldozópappá és itt kivánt püspökké 
szenteltetni. 1823-ban született szegény irhoni szülőktől, elemi 
tanulmányait az árvaházban, a középosztályokat Canadában 
végezte, a theologiát pedig a bowgatei neveidében. 

Ugyanazon napon a philadelphiai székesegyházban dr. 
O'Hara serantoni és Sahanahaw harrisburgi u j püspököket 
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szentelték fel. Mindkettő a phiadelphiai megye papja volt. 
A Missuriban levő Saint-Luis-ban az ujon kinevezett Green 
Bay-i püspököt Melcher-t szentelték fel. Szent hitünk igy 
nyújt ja életrevalóságának jeleit. A hivek örvendenek, hogy 
fiatal, tudós, buzgó főpásztorokat nyernek és odaadó buzga-
lommal, áldozatkészséggel tanúsítják hálájokat. 

IRODALOM. 
„Meditations sur la religion chrétienne dans ses rapports avec 

l'état actuel des sociétés et des esprits." Par. M. G u i z o t . 

Haladunk-e vagy sülyedünk? fontos kérdés, melyet 
mindnyájan nem egyszer intézünk magunkhoz. Guizot ezen 
uj müvében e kérdést érinti, és azt korunk követelményei-
nek hódolva kedvezőleg oldja meg. Nem mintha félreismerné 
gyengeségeinket, kísérleteinket, hanem, mindent egybevéve, 
a jeles államférfiú általán haladni hisz bennünket. Indokolá-
sának sulyját századunk önérzetének, büszkeségének egyen-
mérlegezésébe helyzi, és ez szerencsés támpont napjainkra 
nézve, de azért, mondja Poujoulat, engem nem téritett meg. 
Tudom méltányolni a bámulatot, melyet a vasutak, villanyos 
távírda, a korszerű tudományok vívmányai méltán gerjesz-
tenek ; tudom, hogy a találmányok és az anyagi civilisatio 
szintén egy részét alkotják az emberi nagyságnak ; azonban 
ezen javak csak másod rendűek. A közlekedés sebessége, a 
tudományok eredményei és a kényelmes élet még nem elég-
ségesek valamely népet a dicsőség polczára emelni, erre más 
eszközök is szükségesek. 

A haladás valamely nemzet közszellemének és erkölcsi 
színvonalának emelkedésében, az emberek kormányzásának 
bizonyos módjában, a tisztelet és kötelem józan fölfogása s 
kezelésében, a túlsúly kellékeinek kifejtésében, a szellem mü-
veinek növekedő tökélyében vagy legalább azok rangja fön-
tartásának nemes ildomában áll. Ezen igazi haladást, mely a 
jellemeknek és az emberi lélek nagy miveltségének erőteljes 
kifejlődésével párosul, hasztalan keresem magam körül. Ma 
élhet valaki kíváncsiságból ; de hol van az igazi öröm élni ? 
Miben büszkélkedhetünk ? Hol van a biztonság, hol az igazi 
fény és dicsőség? Az egyformaság unatkoztat és azon az uton 
vagyunk, hogy az egész emberiség egy szalagon vonattassék. 
Es ez engedi magával ezt tenni megfeledkezvén arról, a mi 
igazán tiszteltté teszi, és oda vetvén magát mindannak, mi öt 
meggyalázza, megrontja. 

Guizot ur könyve első meditatiojának igen korszerű 
tárgya, ugy látszik egy maga elegendő, hogy meggyőződjem, 
miszerént korunk nem halad; az u j nemzedékek semmit sem 
tudnak, ha kényszerítve vagyunk előttük még arról is vitatkoz-
ni, hogy a kereszténység nem akadályozza a szabadságot. Igen; 
arra kell őket tanítani, hogy az evangelium a világot rabszolga-
ságban találta, hogy az szüntette meg a zsarnokságot, és hogy 
az ember iránti tisztelet az Istenember hitvallásától keltezhető. 
Szükségessé lőn tanitani korunkat, hogy minden vallás szol-
gaságra czélzott, vezetett, egyedül a kereszténység emelte 
föl az emberi méltóságot ! Nem ismerek meghatóbb látványt 
annál, midőn az európai társadalmat az egyház karjain 
hordoztatva, általa tápláltatva termékenyítő fuvalma alatt 
látom tenyészni, növekedni. Midőn a legmagasztosb dol-

gokat végbevitteknek szemlélem, midőn látom, hogy 

Francziaország dajkáltatva az egyház által mindenüvé 
kiterjesztette dicsőségét: mostani gyermekei pedig azt kér-
dik : valljon a kereszténység nem kisszerü-e nagyságukhoz, 
és nincs-e rosz hatással az ő jogaikra ? Ez szánandó és én 
ugy tekintem mint jelét sülyedésünknek, midőn kénytelenitve 
vagyunk kérdezni, valljon a kereszténység alkalmas-e ne-
künk szolgálni vagy ártani a szabadság tartós, hatályos 
megalapításában ? A szerző könnyen bebizonyítja, hogy a 
szabadságnak szüksége van a kereszténységre, s hogy a ke-
reszténység legszükségesb szövetségese a mostani társadalom-
nak, mely szabad akar lenni. 

Guizot urnák protestantismusa, mely bámulandó vilá-
gosságának, fénykörének árnya gyanánt tűnik föl, nem en-
gedi, hogy öt mint tanítónkat hallgassuk ; de üdvözöljük őt 
mint hatalmas segédet igen sok kérdés megoldására, tisztá-
zására nézve. 0 nevének egész tekintélyével, lángeszének 
teljes hatalmával védte a pápa souverenitását, mely nélkül az 
egyház nem lehet független ; védte a természetfölöttit, mely 
nélkül nincs religio ; most pedig védelmezi a keresztény hit 
területét, mely ugy tűnik föl, mint valamely erőd, melyen 
számtalan ellenség rést akar megfeszített erővel törni. Ily 
szolgálat a mi időnkben, a társadalomnak tett szolgálat egész 
nagyságában tündöklik.Szükséges emlékeztetni a világot,mert 
fájdalom ! elfelejtette, hogy a politikai szabadságnak bölcsője a 
kereszténység, és gyökereit nem terjesztheti ezen kivül; szük-
séges bebizonyítani, hogy a független moral hamis eszméken 
nyugszik s nem egyéb, mint u j alakja az atheismusnak. Gui-
zot ur bebizonyítja, hogy a moral nem az emberek müve, de 
szintoly kévéssé tartozik a világ mechanismusához is, jelzi a 
jog és kötelem összezavarását, mely a független moral elmé-
letéből származik. Erélylyel küzd a szabadság törvénye mel-
lett, melyhez a felelősség vau fűzve. Ha az erkölcsi törvény 
nem lehet az ember találmánya, akkor magában hordja Istent 
mint törvényhozót és birót. Ekkor pedig szükségkép vallási 
eszmén alapul, nevezetesen a kereszténységen, mint mely az 
emberi természettel oly mély, oly tökéletes öszhangzás-
ban van. 

„Majdnem mindannyi erkölcsi bölcsész, mondja a szerző, 
a természetnek vagy tulszigoru censora, vagy hideg észle-
lő, vagy könnyelmű hizelgő. Némelyek azt hirdetik, hogy 
az ember természettől jó, és hogy hibái, tévedései egyedül a 
rosz társadalmi intézményekből származnak. Mások az önér-
deket és önszeretetet tekintik a tettek egyedüli rugójának. Má-
sok az emberek gyengeségeit, tévelygéseit kiváncsi elmeéllel 
és némileg fölöttük gúnyolódva irják le, művészek gyanánt, 
kik mulatnak magok ily látványon és másokat is mulattat-
nak. Mily egészen más az ember irányában Jézus Krisztus 
nézete és érzelme, mily komoly, mély és hatályos mindkettő! 
0 az emberi természetre nézve sem csalódást sem közönyt 
nem táplál ; tudja, hogy az telve van rosszal és jóval egyaránt, 
hogy képes az erkölcsi törvény ellen föllázadni, ép ugy, mint 
annak engedelmeskedni; ő az emberben eredeti sebet lát, 
mely forrása a lélek rendetlenségeinek, veszélyeinek ; de a 
betegséget nem tar t ja gyógyithatlannak ; ő azt szigorú egy-
szersmind gyengéd fölindulással szemléli, s rendithetlen 
bátorságú határozottsággal támadja meg kész minden ál-
dozatra. 

„Miért ne hoznám föl egyszersmind a keresztény szóla-
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mokat, a legigazabbakat és egyúttal a legmegragadóbbakat ? 
Jézus Krisztus minden tartózkodás nélkül fölleplezi a bünt 
és teljesen föláldozza magát a bűnös üdveért. Mely bölcsész 
ismerte ily jól az embert, még inkább ki szerette őt ennyire 
mindamellett, hogy ily határozott és szabad Ítéletet mondott 
fölötte ? íme Jézus ismerte teljesen az emberi természetet és 
eleget is tett neki ; egyszerre számba vette kötelmeit és gond-
jait, gyengeségeit és érdemeit. 0 nem fedi be, nem borit át-
hatlan fátyolt az élet komor jeleneteire, a világ szomorú látvá-
nyaira, de mindezt más szempontból tekinti és a magasból 
hozott mérlege van az ember kisérteteinek, hibáinak becslé-
sében. És valljon mikép éri el Jézus ebbeli czélját, mint érint 
ö minden szivet, mint elégíti ki az emberi szív minden szük-
ségletét? Az által, hogy a morált legbensőbben egyesíti a 
vallással, az erkölcsi törvényt legbensőbben egybeköti az er-
kölcsi felelősséggel ; ez az egyedüli teljes és határozott szem-
pont az emberi természet és rendeltetés megítélésében ; ez 
egyedül sikeres megoldása a problémáknak, melyek az emberi 
gondolkozásra, életre nehezednek." 

Mindez a dolog mélyéből van véve, mindez igaz és méltó 
fontossággal van mondva, mit még teljesebbé tesz Guizot, 
mondván, hogy a kereszténység czélja oda vezeti a lelket, 
hogy önmagát kormányozza az isteni törvény szerént. 

Majdnem csudálkozni kell, hogy a független morállal 
akkora zajt ütöttek és, hogy azon tiszteletben részesittetett, 
hogy miatta vitatkozásba, küzdelembe bocsátkoztak szószé-
keken, könyvekben és lapokban. Én mindig ugy tekintettem 

'azt, mint gyökeres képtelenséget. Ki az, ki erkölcstant gyár-
tott, és minden idő, minden ország embereit általa le jikarta 
kötni arra nézve, mi lényöknek legmélyebh bensejét képezi ? 
A történelemnek mely korszakában, a földgömb mely pont-
ján jöttek össze az emberek, hogy elhatározzák a morált és 
elfogadtassák az emberi nemmel ? Ha legmesszebbre hatolunk 
is föl a történelemben, találunk-e csak egy népre is, mely va-
lamely istenség tiszteletéhez kötött moralnak nem bírt volna 
valamelyes ismeretével ! Erkölcsi törvény nélkül a világ csak 
barlang volna ; de valljon ezen törvény birna-e elég hatály -
lyal, ha akkor, midőn a jóról és roszról van szó, az ember 
csak önmagára hivatkozhatnék mint annak forrására ? Elég 
ezen kérdést csak tenni is, hogy kivilágoljék, miszerént a 
független moral ellenkezik az emberi természettel, az ember 
érdekeivel, elméjével és a mult minden hagyományaival. A 
hitnélküli moral csak vélemény volna ; képzeljük már, hogy 
a gyilkolás, lopás, házasságtörés, hazugság kárhoztatása csak 
az emberi vélemények sorába tartozik, mi lesz az erkölcsből ? 
A független moral, melyet tehetetlen moralnak kell nevez-
nünk, csak a materialismusnak nézete ; kísérlete az emberi 
társadalomnak Isten nélkül. Vannak a földön emberek, kik 
magok mulandók levén, tanulmányozásukat, örömüket Annak 
tagadásában lelik, ki soha sem mul el. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Primás ő herczegsége bérmálási körútján mindenütt 

a tisztelet és ragaszkodás legfényesb jeleivel fogadtatik. Sel-

meczen 500 frtot hagyott hátra a szegények közt kiosztan-
dókat. — Mint a P. H. értesül, ő herczegsége ezer forintnyi 
tőkével a magyar gazdasági egyesület alapító tagjai sorába 
lépett és az István-telek fölszereléséhez 200 frt adománynyal 
járult ; végre egy győri árvának iskoláztatását is kegyesen 
magára vállalta. — A pécsi és győri püspök urak szintén 
bérmálási körutat tettek. 

— A vörösvári lelkészt e napokben megtámadta egyik 
pesti német lap, hogy egy tolvajságról vádolt öngyilkost vo-
nakodott eltemetni, mig ezen vád ellen nem igazoltatott. Igen 
jól mondatik erre vonatkozólag a P. H. és I. Tanujában : 
„Emiitett szerkesztőségnek tudnia kellene, hogy a lelkész a 
törvénynek csak végrehajtója. Már pedig nincs törvény, mely 
az öngyilkos tolvajt egyházi szertartással parancsolja meg-
tisztelni. De van parancs és törvény, mely ezt tiltja. . . Kü-
lömben is mi lett volna jobb, ha a lelkész az illetőt egyszerűen 
eltemeti, vagy hogy ártatlanságát kiderítve s törvényszéki 
igazoltatását fölolvasva,kisérte a sírba ? Mi által az elhunyt-
nak becsülete a sírban is helyreállíttatott, leczkeül másoknak." 

— A német kath. egyletek 19-ik közgyűlése aug. 31. 
nyittatott meg Bambergben. A jelesb szónoklatok közt ismét 
Moufangnak beszéde az iskolákról képezte a fénypotot. Ha-
zánkból is többen vettek részt, nevezetesen Pestről ft. K u-
b i n s z k y Mihály kanonok ő nga. 

— R e i s a ch bibornok mint sabinoi főpásztor elfoglalta 
székét; a megyéjében körutat akart tenni, de az olasz kor-
mány el akarván őt fogatni, mint ki a kormány exequatur-ja 
nélkül főpapi ténykedést végzett az egy részt Olaszor-
szágban fekvő megye területén, ismét visszatért Romába. 

— Falcinelli nuntius ő exclja M i s i i n nagyváradi ka-
nonok ur kíséretében sept. 1-én Budára érkezvén a capucinus 
atyák zárdájában töltött egy éjszakát; innen Temesvárra uta-
zott, honnan Erdélybe rándult. Egynémely lap már gyanú-
sítja ő mlga utazását ; bizony igen természetes, hogy ő exclja 
az egyházi ügyekről beszél, értekozik ; melyek azonban ne-
hezen oly veszélyesek a hazára, mint némely lapok szörnyű 
liberalismusa, melynek természete eléggé kiderül épen az 
alaptalan gyanúsításokból is. 

— A brünni főpásztor minden vonakodás nélkül kiadta 
a házassági periratokat ; a leitmericziröl írják, hogy még 
meg is vendégelte az e végből kiküldötteket. Mily jó lett 
volna egy kis értekezlet egyenlő eljárás megállapítása végett ! 

— Tordán az unitáriusok 300-os jubileumot tartottak. 
A beszédeken kivül volt adakozás is felekezeti czélokra , ki-
világítás, táncz, s egyéb mulatság, még ordinatio is. 

— A sz. pétervári rabbi Neumann egy orvosi javaslat 
következtében, mely a környülmetélés alkalmával előforduló 
szerencsétlenségeket igen nyomatékosan kiemeli, hitsorsosait 
fölmentette a környülmetéltetés kötelezettségétől. Ezen 
hirre egy párisi lap azon megjegyzést teszi, hogy ez oly lé-
pés, mely a teljes eltiltást előzi meg és csak helyeselni lehet 
oly rendszabályt, mely egy haszontalan csonkítást megszün-
tet. — Igaz, bizony haszontalanná vált az szövetségi szem-
pontból szintúgy mint hitbeliből, mert ezen jelentősége is tel-
jesen elveszett Izrael fiainál ; de azért a rabbinus eljárása 
aligha helyeselhető, hogy a törvény lényeges czikkelyét ily 
könnyen megszünteti. 

— Napoleon napján Bonaparte Lucián bibornok a tem-
plomba való kocsizásakor Romában különös ovatioknak volt 
tárgya ; mi a forradalmiakat rettenetesen boszantotta. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM: Ismét a kath. autonómiáról. — Szel-
lemi életünk főbb árnyvonalai. — Egyházi tudósitások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

hWL&'Kath. autülíomiáról. 
(Vége.) 

Minden kath. ember tudja arra isteni elvet: 
„non vos me elegistis, sed ego elegi vos," miszerént a 
tanitó egyháznak kormányzó hatalma akár a lénye-
ges dogmákra, akár az úgynevezett adiaphorumokra, 
külegyháziakra, vagy egyházvilágiakra nézve is, nem 
a néptől, nem alulról fölfelé, hanem az Istentől, fö-
lülről jön lefelé. 

Ennélfogva minden katholikusnak tudnia kell, 
és hinnie, hogy a tanitó egyház nem a néppel együt-
tesen: de a néptől függetlenül bir jogszemélyiséggel f 
és habár az egyházi vagyon az összes egyház javára 
van is szentelve : de azt az összes egyház nevében 
nem a népnek, hanem az Istennek intézete szerént 
csak a tanitó egyház birja és tartja kezében. 

A tanitó egyház tehát ezen, Istentől reá ruhá-
zott jogról is — kötelemről is egyszersmind „in ra-
dice" — az az: annak gyökeréről le nem mondhat, 
ugy,mint az egyházirendnek jellegéről sem; de ezen 
jognak gyakorlatátmegoszthatja a világi hivekkel. De 
midőn a tanitó egyház a világi hiveket az egyházi 
külügyek kormányzatába felveszi : akkor a tanitó 
egyház ezen körben saját, tulajdon és rendes jogá-
ban marad és azzal „jure ordinario" él, mig a világi 
hivek mindig csak az egyháztól nyert és kölcsön-
zött joggal,— »jure delegato" — birnak, és működ-
nek ; valamint az egyház, mig tisztán polgári ügyek-
ben működött, az államtól kölcsönzött és reá bizott, 
tehát delegált joggal működött. 

Azonban valamint ezen delegált hatalom nem 
tiltja, hogy a delegatus a maga megbízójával közö-
sen és egyforma joggyakorlattal — szavazattal — 
működjék az illető hatalom-körben, — mint nem 
tiltotta az egyházat a polgári ügyekben a világiak-

kal közös, és egyenlő jelleggel — joggal — vagy 
szavazattal működni : ugy más részről, hogy a meg-
bízott, megbízójának jogköre, hatalma vagy érdeke 
ellen működjék ; hogy az autonómiának világi tag-
jai a tanitó egyháznak, mint megbizónak érdeke 
üdve és java ellen törjenek, valóságosan oly képte-
lenség, mely minden esetben a feloszlásra vezetne. 

A fönkifejtett jogeszmék legkevesbbé sem hát-
ráltatják ugyan azt, hogy az autonomiai szervezetbe 
felvett világi hiveknek roppant tömege képviseleti 
elv alapján érvényesítse befolyását, valamint a káp-
talanok és egyéb erkölcsi testületek választott kö-
veteik által képviseltették magukat a országgyűlésen ; 
de hogy az egész szervezet csak képviseleti alapon épül-
hetne és igy maga a megbizó — a püspöki kar — 
csak a megbizottnak választása és kegyelme által 
vehetne részt az önkormányzatban: ezt ugy hiszem, 

""nem csak jogi, de logikai képtelenség nélkül sem le 
het követelni ; minekutána az okot az okozattól, az 
elvet az eredménytől, vagy is a princípiumot a prin-
cipiatumtól függővé tenni még logikailag is a leg-
visszásabb képtelenség volna. 

Végre a fönebbi elveket szem előtt tartva, önkint 
világos az is, miszerént rémitő eszmezavar, ne mondjam 
vastag tudatlanság kívántatik ahhoz, hogy valaki bár-
mily kath. egyházi és igy az autonomiai kormány-szer-
vezetet tisztán, teljesen, és csupán democraticus alapo-
kon gondoljalétesitendőnek. Ugyanis a kath. rendszer-
ben az alapjog, a gyökérjog nem a nép, hanem a tanitó 
egyház mellett van : a nép csak azegyháznak delegá-
tusa megbízottja; aprotestantismusban ellenkezőkép 
az alap, a gyökérjog a népben van: atanitóegyház csak 
a népnek delegatusa és megbízottja. És valamint a pro-
stantismusban a nép, ha az egyház érdeke kivánja, a 
papság befolyását az egyház kormányzatába mérsé-
kelheti, megszoríthatja és vissza is veheti, és épen azért 
van a protestáns egyház kormányzat mindig tiszta de-
mocraticus alapra állítva: ugy a katholicismusban a 
tanitó egyház, ha annak érdeke kivánja, a világiak be-
folyását mérsékelheti, megszoríthatja és vissza is 
veheti, a minthogy már ezt gyakorolta is; és épen 
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ezért van a kath. egyház-kormányzat minden tekin-
tetben hierarchicus alapra épitve. 

Ezek azon elvek, melyek rég kijelentett véle-
ményem szerént az egyházi ügyek iránti szélesebb 
mérvű érdeklődést világi hitrokonainknál a lábra-
kapott szabadelvüség miatt oly nehezen engedik ér-
vényre jutni, valamint más részről bizonyos, hogy 
ama határozatlan tájékozottságu, ellenszenves sza-
badelvüségnek ki kell előbb forrni magát a ma-
gyar világi katholikusok közt, hogy a valódi kath. 
elvek csak egyházi ügyek iránti mély érdeklődés 
diadalának helyt engedjen. 

Ha már a fönnfejtegetett elvek szerént alkotott 
autonomicus szervezetnek működését akarnók előre 
látni; ennek sikere mindenekelőtt az áltel tételezte-
tik föl: hogy az autonómiának minden tényezője át 
érezze azt, miszerént ezen intézménynek fő czélja és 
fő törvény az egyház üdve, java és érdeke és ennek 
kell reá egyedül határozó befolyással birni. 

Ezután igen természetesen fognak folyni a ta-
nácskozások : lesznek vélemény-árnyalatok, súrlódá-
sok. A többség határoz. 

Ha a határozat az egyháznak javába, érdekébe 
és elveibe ütköznék, akkor a magas püspöki kar nem 

„vetőt" mond : hanem fog a határozó többséggel al-
kudozni, igyekszik azt capacitálni. 

Ha a többség a maga egyházellenes határoza-
tánál makacsul megmarad, vagy éppen a püspöki 
kart félre lökvén azt erőszakos uton végre haj tat ja: 
ekkor már beáll a prófétai szöveg: „Filii matris mei 
pugnaverunt contra me." Ekkor maga az egyház 
védelmére hivott testület lenne az egyház érdekei-
nek megbuktatója, megsemmisítője és elárulója. Mi 
következnék ebből, mint az autonómia feloszlása : ez 
megtörténvén, beállana az autonómia előtti állapot, 
csakhogy már mélyebb örvénynyel az egyháziak és 
világiak közt ; a püspöki kar fájdalmasan nézne ily 
árulólag elkobzott javai után, és újra kezdené fillé-
reit, mint Belgiumban vagy Amerikában a fönnálló 
törvények alapján szedegetni, azonban mint fönnebb 
mondám, a vallási és iskolai adó óriási teherrel su-
lyosodnék a polgárok vállaira. 

Ez lenne vége a kath. autonomia szervébe fura-
kodott antikatholikus üzleteknek. 

De hogy erre a kath. elv nem vezet, sőt hogy 
az képes a legszabadabb, csak jó szándoku és tör-
vényes laicus elemekkel összeférni, eléggé mutatja a 
belgiumi ugy, mint németországi nagy kath. egyle-
tek példája. 

Van ott elég világi tag, bizonyára jó tulsalyban 

a papok irányában. És mit tesznek ? Talán azon tö-
rik fejőket, hogy a világiak a papok által a határo-
zatokban tul ne sulyoztassanak? Szégyenlenék i ly 
kicsinyes sőt ellenmondásteljes töprengésekkel időt, 
kedvet vesztegetni és magokat a mivelt világ, sőt 
még a kőmivesi ellenzék előtt is megbélyogezni. Mit 
látunk tehát ? Azt látjuk, hogy ama gyűléseken épen 
a papság előtérbe tolatik. Tudván, hogy a papság ér-
deke az egyházéval ugyanazonos, a pápa, az érsek, 
a püspökök és papok nyilatkozata, a hierarchia ér-
deke, programmszerü jelszó gyanánt vétetik, és a 
legjelesebbb világiak, mint közbajnokok, legkedve-
sebb kötelmök- és szerencséjüknek tartják ama 
programmot, a háttérben az egyházi és politikai tu-
domány legvillogóbb fegyvereivel védeni. 

Igy Belgiumban a hires elnök b. Grerlach 1864-i 
megnyitó beszédében a malinesi gyűlésen ezt mon-
dá: „Egy primitiv szabadelvű férfiú, ki azóta több-
ször volt minister, azt kiáltá: tiszteljük, védjük a d e -
rűst ! Egy jó plébános többet ér parochiájában a 
rend fentartá sára, mint egy brigáda csendőrség." 

Igy beszélnek a tanszabadságról Failly, Duc-
pectiaux, Delafaille az u j felállitp.ndó kath. egyetem-
ről Németországban, Phillips, a hires államügyész, 
Hasselwanter, b. Andlav, gróf Thun és egyébb kath. 

e v i l á g i nevezetességek. 
De nézzük hazánkban a sz. István és sz. László-

egyletek gyűléseit. Ezeken is talán több a világi, 
mint egyházi tag. Tanácskoznak, vitatkoznak : de a 
püspökök ellen soha sem határoznak. Mi értelme is 
volna annak „katholikus gyűlés a püspök nélkül: 
vagy ellenök ? !" 

Mi tehát katholikusok nem vagyunk, mint ben-
nünket gúnyolnak, a püspököknek szolgai uszály-
hordói: erre bizonyára sem okunk, sem szükségünk. 
De akarunk okos emberek lenni, kik a magunk érde-
két fölfogjuk, és tudjuk : mit akarunk ; és vagy semmit 
sem akarunk : vagy ha akarunk valamit ; tehát nem 
mondjuk egy tételben, hogy ugyanazt egyszersmind 
nem akarjuk, mint az irás mondja: vult, et non vult 
piger." 

Minekutána tehát egyfelől föl nem lehet tenni 
azt, hogy a magyar világi katholikusok az egyház 
valódi érdekét, és saját viszonyukat alioz, valamint 
álláspontjukat az autonomiai szervezetben fel nem 
fognák: sőt igenis át kell érezniök azt, miszerént az 
egyház küljogainak, és anyagi érdekeinek megbuk-
tatása által csak egy nagy adó-terhet rónának pol-
gártársainkra és a megterhelt utódok keserű átkát 
vonnák magukra; de másrészről az is bizonyos, hogy 



az autonómiának halasztása csak a katholicismusnak 
naponkint fokozodó kárával történik, mely csak oc-
troyait törvényeket hoz nyakára : ugyanazért a ma-
gas püspöki karnak a lehető széles alapon tartandó 
vegyes kath. tanácskozmányt és saját nyilatkozatát 
nem lehet eléggé siettetni. 

E nélkül a dolog rosz irányt kapván, az ok a 
nm. püspöki karra hárittatnék, ugy mint a mely 
vezér szót, tanácsot adni elmulasztott. Ha pedig 
a jóakaratú nyilatkozat rosz gyümölcsöket teremne : 
a magas püspöki karnak mindenkor jogában sőt 
kötelmében álland a rosz irányt vett mozgalomtól 
vissza lépve, elmondani Üdvözítőnkkel : „Cecinimus 
vob's, et non sullastik : lamentaviset non plandixitis: 
perditio tua ex te Israel." 

Bacsúlt Imre, 
esperes-plebanos. 

Szellemi életünk főbb árnvvonalai. 

(Folyt.) 

Magas hely jutott az embernek a természetben, s e 
méltósága emeletéről, melyre az alkotó helyezé, jogtalan me-
részséggel, mely öntiportatásomat is vonná maga után, taszí-
tanám le, s a szép ösztönt, melyet az ég ura lángoltat kebe-
lében, iparkodnám eloltani, s lelkéből annak, ki bele önté, ká-
romlásával kiirtani, ha ismeret-köre terjesztésébenitörekvését, 
haladását kárhoztatnám : de no mellőzzük a fönsőbb fényt, 
melyet kiölni igyekezik az igen is hanyathomlok előrehaladó 
világ ; igen, a haladás emberei ne fojtsák el a vallási szent 
érzéseket a kebelekben, melyek sziveinknek igaz életerei, 
ne vegyék el a nagy jótéteményt, az igazi vigasztalást, melyet 
a már mindenektől elhagyott halandó föltalálhat areligioban. 
Nem barátjai, ellenei azok az emberi méltóságnak, kik tap-
solva ujongnak, ha embertársaikban a fölvilágosultság átverő 
veszélyes sugarai annyira hatottak, hogy az isteni valóság 
létét is kétségbe hoznák, semmi hatalmat nem ismerve az 
Istennek szentelt oltárt miként a fejedelmi trónt fölforgatják, 
elmerülve a határtalan szabadság s egyenlőség hiu ábrándjai-
ban, pedig századunk fattyukinövésü dicsősége ily mélységbe 
erőlködik rántani az emberiséget. Szomorú dicsőség környe-
zend árnyékával titeket ti emberbarátok azon kinos tudat 
mardosásával, hogy ti voltatok, kik az emberi nemet minden 
vigasztól s reménytől megfosztottátok a helyett, hogy kárpót-
lásul csak egy könyszáritó csöpp orvosságot tudtatok volna 
kigondolni s nyújtani ! Oh ha ez a bölcseség, melylyel kér-
kedtek, az igazság után vágyó sóvár léleknek csak a tapasz-
talás mutatta keserű falatokat tálalja föl ; miért nem hagytok 
bennünket régi tudatlanságunkban ? nem szorulunk mi oly 
tüz melegitésére, mely fölperzseli azon szent kötelékeket, 
melyek eddig bennünket Isten- s embertársainkhoz oly szo-
rosan, oly boldogitólag fűztek s emberi természetünket oly 
tisztán mocsok nélkül tüntették föl. Socrates az igazi tudo-
mány lényegét abba helyezé, hogy az ember önmagát saját 
jobbulására ismerje „a bölcselet, úgymond tanitsa az élet sza-

bályait, a jó erkölcsöket, mutassa meg a jó s rosz közötti kü-
lömbséget, legyen boldogítója az emberi nemnek." Önszeretet 
az tudnillik, mely legtöbb sérelmeket ejt a halandókon; ez a 
föbálvány, melynek oly igen szeretnek nem csak a pogányok, 
hanem sokan a keresztények közül is hódolni, mert magát ki 
ne keresse, ki ne szeresse? szeresse, de józanul, ne istenítse, 
mert nem érdemes, nem képes e képzelt hazug fölmagaszta-
lásra, s épen mikor leginkább tör a halandó önistenitése után, 
ezt az igaz Istenen kivül keresve mindent elveszt, el még az 
őt megillető helyet is. 

Van nekünk példányunk, van tükörünk is, melyben föl-
ismerhetjük magunkat csak tartsuk elénk, hogy lássuk ma-
gunkat, de leginkább milyeneknek kellene lennünk. Socrates 
is gyakran sürgette az ifjakat, hogy a tükörben nézzék ma-
gukat, inert ha szépek vagytok, mondá, iparkodnotok kell, 
hogy arra méltók legyetek; ha pedig ruták vagytok, töreked-
jetek, hogy ezt tudomány- s erénynyel födjétek el; de fájda-
lom ! sokan nem tekintenek a tükörbe, talán mert torzképet 
látnának, mely maguknak sem tetszik, s a tükröt mint a rán-
ezosodni kezdő Lais rögtön elvetnék s ennek csinálóját szi-
dalmaznák, mint a ki nem érti mesterségét. „Considéravit enim 
se et abiit, et statim oblitus est qualis fuit."1) 

Most jobban tetszik a bálvány, mely a kéj hullámzó 
tengerét tartja szem elé s ez élvezet romboló viharát idézi elő 
a korszellem által, mely hamar megijed az üdvözítő hit által 
neki példányul mutatott képtől, mivel ez sok szivnek bálvá-
nyát kárhoztatja ; pedig nem örömest szoktuk azt kebelünk-
hez szorítani, mi rettegéssel tölt el. 

Sokszor lehet hallani e buzditást : haladjunk a korszel-
lemmel ! azért oly változó, habozó a mi erőlködő ismeretvilá-
gunk is, mert a korral változik minden a mi emberi, s ha 
annak szelleme szerént intézzük haladásunkat, s ezt nevez-
zük az igazság bélyegének, nem csuda, ha ma az igazság is 
változni látszik. Istenem, pedig az a kicsinált átalános nép-
szavazat s érzés is vajmi sokszor csak czifra szóvirág, üres 
pillanatnyi hang, mint a lég rezgése, testetlen eszme ! „Was 
ihr den Geist der Zeiten heisst, das ist im Grund der Herren 
eig'ner Geist" mondá Göthe; mikép is lehetne ez jele az 
igazságnak, a mi nem forrása, sőt sokszor nyelve a hazugság-
nak ; halad sajnosan ez a magával sodort özönnel, de a szel-
lem nem az örök változatlan isteni szellem, képe a habozó 
véleményeknek s nem az örök elévülhetlen igazságnak, a 
kor bálványa s nem az örök tiszta szentségnek mintája ; azért 
van dolga s kell is lenni a keresztény theologiának a korszel-
lemmel, és csatát csak ugy veszt, ha vele szövetkezik ahelyett, 
hogy rajta uralkodjék s azt tisztitsa; s mi is ezt akarjuk tenni, 
bizván a kereszténység régi varázserejü jelképében a ke-
resztben, mely a magát föláldozó s halálon is győző hős lel-
keknek fönséges jele volt mindég s lesz is. Ennek fénye nél-
kül a fölvilágosodás napja soha sem derülhet fel, mert ámbár 
oszlat is a müveit elme némileg homályt : meddő világ, hala-
vány fény az, mit nyújt, nem érlel, nem táplál. 

Ha boldogító elmederüt óhajtunk, ne távozzunk, de 
közeledjünk az örök világosság kiapadhatlan forrásához, a 
végetlen isteni bölcseséghez, a kereszt bölcseségéhez s a róla 
lelövelő fényhez, a hithez ; igaz bölcseség : hinni Isten kinyi-

i) Jacobus 1, 24. 
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latkoztatásában, bízni ígéreteiben, szent akaratja szerént 
gondolkodni, s szivünket, szavunk- s tetteinket intézni. Ezt 
Jézus munkálja bennünk, ki Istentől adatott, hogy általa 
bölcseséget, megigazolást és szentelést nyerjünk. Mint a hold 
csak akkor világit, ha a nap sugarai rá hatnak, s mihelyt ez 
a föld mögé bújik, veszti ezüst szinét : ugy az emberi ész is, 
mig az isteni kinyilatkoztatás mennyei sugaraiból merit fényt, 
szépen tündöklik boldogitó világa, de mihelyt önmagába zár-
kózik ez áltudákosság, a bűnös elbizottság gőzétől környez-
tetve elhomályosul kölcsönzött világa is. 

A tudomány csak akkor valódi gyöngye az életnek, ha 
nagyobb vagy kisebb fényben törnek meg rajta a hit, erény 
sugarai. Vajha megszívlelné a világ, miszerént a keresztény 
megváltásban nemcsak a büntőli, hanem a tévtőli megváltás 
is gyökeredzik ! Igen is. megvan a megváltásnak az ő tudo-
mányos jelentősége, vagy inkábba tudománynak megváltása; 
meg k e l l e n e gondolnunk, hogy az emberi nem visszamenve 
első kutforrásához, isteni eredetéhez, haladhat csak biztos ala-
pon végkifejléséhez, mindinkább megközelidentő, de egészen 
soha el nem érendő az isteni bölcseség szentélyét. Hiszen 
minden tudomány innét ömlik ki, itt foly össze a végetlen 
tengerbe, melyről apró patakokként kifolynak s eláradnak. 

A tudományt ily szempontból tekintve vizsgálni, kifej-
teni, tanítani, tanulmányozni teszi a keresztény igazi spiri-
tualismust, melyet az örök bölcseség alapított, mely igen 
soká a boldogabb időkig egyedüli irányadója volt a tudomá-
nyos világnak, melytől azonban korunk álbölcsei eltértek, s 
igy elestek azon bölcseségtöl is, melynek tudománya régiebb 
az embernél, és csak oly örök mint maga az Isten ; ez az, mit 
az igaz Isten hivő népének királya kért Jehovától és nyert 
is: „add nekem a te szent székeden ülő bölcseségedet" 2); a 
kevély elmék most az egyedül boldogitó isteni tudománynak, 
a hitnek általuk összezúzandó romjain akarnának maguknak 
emlékoszlopot emelni „dicentes enim se esse sapientes, stulti 
facti sunt" 3) 

Hihetlen dolog ! tudományjuk csekély csöppjeivel, me-
lyeket a megmérhetlen isteni bölcseség feneketlen tengeréből 
ingyen meritettek, szerfölött kérkedve, magánál az örök böl-
cseségnél is okosabbak akarnak lenni; a gyenge pislogó 
mécs nemcsak vetélkedik a nappal, hanem fölülmúlni is 
akarja. Képzelgők ! kik égő fáklyával kezükben a délben 
ragyogó napnak világát még fényesebbé akarják tenni ; hiu 
eszmék hiúbb kergetői s követői ! „Lux orta est iusto." 

A vakok midőn mitsem látnak, másokat is sötétségben 
vélnek ülni, azért elég nyeglék azt lármázni: hogy az igaz-
ság fáklyáját akar ják meggyújtani s u j fényt deriteni a vi-
lágra ; hazug igéret, haszontalan fáradság ! Midőn az isteni 
mester szól, hallgasson a gyenge, hazug ember; midőn az őrök 
igazság megnyitja ajakát szólamra, némuljon el a tegnap 
született bölcselő ! „Perdam sepientiam sapientium." 4) A mi 
keresztény bölcseségünk vándorbotja az alázat, a keresztény-
telen rationalismusé pedig a kevély dölyf; a mienk becsüli az 
észt, mert vele s általa a hit fönségét tisztábban, szebben látja, 
a másik az észt imádja, hogy vele az isteni hitigazságokat 
megtámadhassa. 

2)^00.1.24. 
») Kom. 1, 22. 
«) I. Cor. 1, 19. 

Két ellenkező elváló uton haladnak ezek ; a mienkne k 
alapja az engedelmes, tekintélynek szivbőli meghódolás, mely 
legszükségesebb viszonyunk Isten iránt ; a másiké az enge-
detlenség mint első pártütő vétke az embernek Isten ellen. 
A rationalismus az a centrifuga erő, mely az embert Istentől 
elvonja, szüntelen tartó egyenetlen észcsata, melyben a gyar-
lóság s gyengeség, az isteni véghetetlen tökéletességtől sza-
badulni kíván. Kerüljük az iskolát, melyben e rendellenes 
rendszert tanítják ! Az egész tartalom, leszedvén róla a ra-
gyogó, színlelő palástot, idomtalan csontváz, elrejtezve kö-
dös föllegébe az ész, benne nincs Isten csak egy nyomorult 
halandó kificzamitott agyának szüleménye. 

A nem középszerű ész is hitt már Jupiterben soká, tü-
zet is imádott már, tehát hogyan hagyhatta volna a bölcs 
Isten erre a gyarló észre ismeretét, mely ha a „miatyánkot" 
nem mondja el naponként, azt is elfelejti idővel ? azért várt 
oly forró vágygyal sokáig a világ, hogy bárcsak a sejtett, 
érzett s gondolt istenség valami nyilvánosabb uton, mint mi-
lyen a természet s emberi észé, nyilatkoztassa ki magát te-
remtménye előtt. 

Igaz, a derült észnek, tiszta léleknek engedékeny szív-
nek nyitva áll ég s föld érezni, ismerni, szeretni azokban a 
láthatatlan igaz, jó és szent valót : de mit tud belőlök kiol-
olvasni az ember, kitűnik az ószövetségi korszakból, melyben 
az egy zsidó népen kivül, de a mely maga is sokszor letért 
az igaz Isten hitének ösvényéről, Izrael ez egy népén kivül a 
világon elszéledt egy törzstől származott népek a legsötétebb 
bálványozás homályába jutottak. Hatezredik éve már, hogy 
az észnek annyira magasztalt kincstára nyitva áll a világ 
előtt, hogy boldogítóknak vélt tanait hirdesse, s C3ak egy 
népet sem tud fölmutatni, melyet a ragyogó külsejű bölcse-
leti észhit boldogított volna, melyet sikerült neki hideg esz-
méinek zászlaja alá gyűjteni : söt inkább a lélek általa saját 
hideg malasztnélküli okoskodására hagyatva, nemtalált soha 
enyhülést, melyet az isteni hitforrásánál lelhetni csak föl, ha-
nem magas röptű reményeinek még szárnyai is leperzselve s 
fölemelkedési természeti ösztöne erejének saját karjaival 
összezúzva hever a sziv szentélyében. Igaz ugyan, miszerént 
a mindenség hirdeti az isteni hatalom- jóság- s bölcseséget, 
a benne szemlélhető szép öszhangzat az erkölcsi világ alko-
tójának egységére figyelmezteti az embert, de fájdalom, ezt 
igen ritkén értették az észhősök, s fogják- e ezután ? a ratio-
nalismus fogja talán őket szavára figyelmeztetni ? ha mégis 
fogékonyabbak volnának ők maguk ennek bajnokai, azt hal-
lani ; de mi köze a csupa észnek ehez az érzéketlen géphez ? 

(Folyt.) Bita D. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BAMBERG. A német kath. egyletek 19-ik nagygyű-

lése f. hó 1-én tartotta nyilvános ülését, melyben az elnöklő 
b. Loë emelt szót az előbbi keresztény államról, melynek 
helyét a mostani liberális állam foglalta el ; valamint azon 
nagy és mélyen vágó különbségről is, mely a társadalom és 
állam közt van. A szónok gáncsolta a hamis szabadságot, 
melyre a népet megakarták érlelni az erkölcstelenség, a ci-
vilházasság, az iskolának az egyháztol való elsazkitása és a 
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kereszténység befolyásának megszüntetése által a népre; de 
Isten majd meg fogja őrizni az egyház jogait. Mi is,mondá,aka-
runk harezolni minden megengedett, szabad fegyverrel, és a 
győzelemnek bo kell következnie, nem véres diadalnak, ha-
nem a szeretet győzelmének. Utána F r e i t a g müncheni 
ügyvéd szól a kath. egyletekről, melyek egyedül nyithatnak 
védelmet az egyház ellenei irányában. — Ezt L i b a r lim-
burgi lelkésznek gyújtó beszéde követte az 1869-i decz. 8 ra 
egybehívott közzsinat jelentőségéről. „Soha sem állott ra-
gyogóbb szinben a világ előtt a pápaság, mint épen napjaink-
ban ; szavára mindenütt, mintha óriás ajkairól hangzanának, 
mély tisztelettel hallgatnak. A világ üdve csak a concilium-
tól várható, ha ez sem gyógyítja meg, az többé nem orvosol-
ható." Végre beszélt Fallt, mainzi mészáros az akarat szabad-
ságáról. A kedvelt szónok sok gunynyal ostorozta a külön-
féle állapotok, rangok fogyatkozásait és viharos tetszésben 
részesült egész beszéde. 

A közgyűlés elé 15 javaslat terjesztetett: 1) Schulgen, 
düsseldorfi műkereskedő a vallásos művészetnek jó és szép 
képek által terjesztése iránt. 2) Witt Ferencz, regensburgi 
papnöveldei kormányzó ajánlja a német Cecília-egyletet. 3) 
Osterman Konrád, dierfurti plébános kívánja, hogy kath. pae-
dagogiai egylet addig el ne ismertessék kath. társulatnak, 
mig alapszabályai közé a 3-ik czikkelyben, mely a társulatba 
vagy belépésről vagy onnani kilépésről szól, ezen határozatot 
nem igtatja: „az általános bajor tanítói egyletnek tagja nem 
lehet egyszersmind tagja a kath. paedag. társulatnak is." In-
dok : mivel magok a kath. paedag. egyletnek tagjai a juh 
1-én tartott ülésben elismerték, hogy katholikus nem lehet 
tagja az általános bajor tanitói egyletnek. A clerus ellen szórt 
rágalmaktól eltekintve azon egylet lapjának főszerkesztője 
ugy beszélt a vakhitről, hogy hü katholikus vele egy társu-
latban nem lehet. 4) Steinlein niederalmi plébános indítvá-
nyozza, hogy a közgyűlés minden megyéből választana egy 
férfiút, kinek föladata lenne a kath. egyletek közgyűlésének 
határozatait valósítani, illetőleg előkészíteni. 5) Ugyanaz ja-
vasolja, hogy a közgyűlés tagjai közt gyűjtés rendeztessék 
oly pénztár létesítésére, mely a németországi katholikusok 
szükségleteinek fedezésére volna szánva, különösen azok se-
gélyezésére, kik valamely kath. eszme miatt szenvednek, ül-
döztetnek. 6) Volk, erfurti titkos kormány-tanácsnok ajánlja, 
hogy figyelembe vétessék a Münsterben egy laicustól megje-
lent ily czimü munka : „Rundschau und Kritik über die Wirk-
samkeit der letzten fünf Generalversammlungen." 7) Ugyan-
az ajánlja az Aachenben megjelenő „Christlich sociale Blät-
ter" folyóiratra való előfizetést. 8) Szintén ő indítványozza a 
következő kérdés megvitatását: „Nem volna-e tanácsos, ha 
Róma romboló megtámadtatása ellen a közgyűlés is szavát 
emelné és pedig cosmopolitikus szempontból, mely a kath. né-
zettel teljesen megegyezik. A világon minden népeknek 
és kormányoknak, hivőknek és hitetleneknek, kivánniok 
kell, hogy mindazon kincsek, melyek Rómában a tudo-
mány, művészet és történelmi téren páratlanul állanak, cson-
kitlanul és minden veszély ellen biztosítva maradjanak meg az 
egész világnak számára. Ezen kincsekben az egész világnak 
van része. Azoknak tudományos és művészeti használata va-
lamint e fölötti méltó öröme minden fogékony léleknek, köz-
java az egész világnak. Általánosan el van ismerve, hogy 

azoknak sehol az egész világon nincs alkalmasabb, illőbb he-
lyök mint Rómában. Minden nemzeteknek és kormányoknak, 
melyek még nem tartják méltóságukon alólinak a művészetek 
és tudományok pártolását, egyesülniök kellene Róma neutra-
lizálására,hogy eleje vetessék méga lehetőségnek is,melynélfog-
va a mostani vandalok azon kincseket veszélyeztethetnék. 
Ezen nézetet egy promemoriában minden mivelt hatalmas-
ságnak figyelmébe buzgón kellene ajánlani A római műkin-
csek biztosítására más rendszabályok is szükségesek volná-
nak ; ha tudniillik igaz, mit alig hihetek, hogy, a lapok sze-
rént, Róma pénzügyének némi rendezése végett műkincseire 
kölcsönt is szándékozik fölvenni, a péterfillért kell magasbra 
emelni, mert az a 200 millió katholikushoz aránylag igen 
csekély. 9) Kluge bécsújhelyi gymnasiumtanár egy bizott-
mány alakítását véli szükségesnek, mely mennyire lehetséges, 
szakavatott világi férfiakból állna, kik kijelelnék a módokat 
és eszközöket, melyek által a munkásokat képző egyletek-
ben az ügyességen kivül jó erkölcsök és a munkások jóléte 
is előmozdittathatnék, valamint a kath. hitélet is kifejtethet-
nék, tápláltathatnék, és mindez leginkább azon oknál fogva, 
mivel Ausztriában az ily képző egyletek törvényesen be vau-
nak ugyan hozva, de azokban gyűlölet, legalább közöny hir-
dettetik minden positiv vallás, de különösen a kath. hit ellen, 
mig másrészről a vallási oktatás ki van belőlök zárva, és igy 
a téveszmék megczáfolása, helyreigazítása stb lehetetlen ; 
10) ugyanaz indítványozza végre oly rendszabályok megál-
lapítását, melyeknek értelmében a sz. Vincze-egylet a gyár-
munkások közt létesíthetné a divatos munkásegyletek czélját 
a nélkül, hogy azok az ismert politikai és vallási veszélyek-
nek kitétetnének. 11) L i n g e n s Aachenből a kath. l ípok 
számára úgynevezett kézirati Correspondenz létehozatalát 
sürgeti , valamint szintén ily lapok mellett különféle okmá-
nyok, értekezések és korkérdések megvitatását. A frankfurti 
röpiratok ugyan, mondá, épen e téren sok jót tettek, de azon 
körülménynél fogva, hogy bizonyos árért adatnak és csakis 
kath. körökben forognak , elvesztik egyik czéljokat, mely 
szerint az ellenfél táborában akarnák oszlatni a tévelyt. Egé-
szen más hatása lenne , ha oly röpiratkák, melyek nem ter-
jednének több ivekre , mint melléklet adatnának a lapokhoz, 
melyek ezer és ezer példányban a nyilvános helyeken is ol-
vastatván,jobban jutnának a nagy olvasó közönség kezébe .Ez 
iránt a lapokkal kellene egyezkedni, melyekhez igen csekély 
díjért mellékeltetnének az ily iratkák , ha egyszer néhány 
lap azokat elfogadná, terjesztené, a többi is kénytelen volna 
azt tenni már csak versenyzési szempontból is. (Folyt, köv.) 

PÁRISaug . 20-án. (A közoktatás ligája.) Treppel abbé 
a keresztény hitvédökről irt szép müvében a pogányoknak a 
keresztények elleni gyűlölete egyik okául állitá fel egységét 
azon tanításnak, melyet minden társadalmi osztályoknak 
hirdettek. 

A hajdankor pogány bölcsei, a többiek között Lucián, 
gúnyolták a vallást, mely semmit sem titkolt el az alsóbbren-
düek előtt, és annyira lealacsonyodott ő szerintük, hogy a leg-
fensöbb tanításban is részsitené azokat. Az oktatás ezen 
módját az egyház folyton megőrzi, hirdetvén az evangéliu-
mot a szegényeknek. A tudatlanságot, ezen bélpoklosságot, 
minden időben megtámadta. 
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Ha tehát a nálunk levő közoktatási liga felháborított 
bennünket, ez nem azért van, mert a tanítás közösségét kö-
vetelik. Tanított az egyház, melynek nincs szüksége csak az 
igazságra, de mi ama liga embereitől eltávolít bennünket, azok 
rendszerében, elveiben keresendő. 

A nemes franczia nemzet egyszerre tudatlaná lőn, és az 
ő közoktatásuknak kell mindent jóvátenni, a távozó jó erköl-
csöket, a hanaytló irodalmat. Egy közoktatási miniszter szó-
lani mert anyáink, nőink tudatlanságáról ! 

Vak az, ki nem látja, hová czéloznak e túlzások. A 
ligaoktatás kimondja a rendszer utolsó szavát : nem foglal-
kozni a vallásai. 

És önök, uraim az ifjúsághoz fordulnak, a munkásnak 
akarnak adni oktatást. Vigyázzanak, önök kiküszöbölik a 
vallást és oktatni akarnak ! Lehet-e ez ? 

Önök, például történelmet tanitanak. A régi világ nem 
létez ik többé, az u j a kereszt árnyában emelkedett. E rop-
pant foradalmat hallgatóiknak meg kell magyarázni. Mit 
teendnek ? Vagy védői, vagy ellenségei leendnek a kinyilat-
koztatásnak. Eljutnak az úgynevezett reformátiohoz. Luther 
és Calvin uj vallást hirdetnek, elválnak a régi katholicismus-
tól. A királyok felhasznáják e bölcseleti függetlenséget, hogy 
a katholikusoktól elvegyék javaikat, a szerzetektől zárdái-
kat, az egyháztól kincseit, a szegények örökségét. Kinek van 
igaza, kicsoda a bűnös? Tanár, önnek tanitani kell, fogja-e, 
meri-e ezt tenni ? De ha ön megteszi mint katholikus, ki fogja 
rosznak találni, ha szabadgondolkozó, mint ilyen, saját szelle-
mében teendi ? Senkisem. A vallási eszmét kiküszöbölni akar-
ni lehetetlen, i t t a semlegesség nem képzelhető. És valóban 
vegyünk egy vallását gyakorló katholikust, ki az érintett ál-
lamoktatás szolgálatában áll, valljon mit teend? katholikus esz-
méket fog tanitani, felelik önök. Nem. A katholicismus tény, és 
nem egyedül rendszer, társodalom, melynek főnökei, hierarchi-
aja van. A katholikus dogma a kinyilatkoztatás affirmatioja. 
De a szabadkőművesek, a solidariusok, a közoktatási liga 
szülői azt el nem fogadják, mert a hit és ész közötti divorti-
um ot hozták be. Érvényre emelni iparkodtak azon értelem-
nélküli szólamot, hogy minden vallás egyforma, mintha az 
igazság nem lenne egy. Püspökeink a hitbeni oktatóink, 
papjaink, a katholikusok nem fogadhadják el az épen úgy 
ész-, mint kath. hit elleni elválást. Ha azt mondják nekem, 
hogy egy katholicus tanár áll ama liga élén, azt felelendem, 
hogy testvérem tévelyét fájlalom, de az elvek őt kárhoztat-
ják. Nem foghatom fel, katholikus hogy foglalhat helyet a 
szabadgondolkozók között, é3 ha nékem haladásról beszél, 
én őt a kötelességre figyelmeztetendem. 

MARSEILLE, aug. A haladás hirdetői és hivei szere-
tik minduntalan kiemelni az egyháznak a modern elvek el-
leni oppositioját, és mint mondják, azon harczot, melyet az 
u j polgáriosadás ellen intézett a Syllabus és a jövő zsinatrai 
meghivó. Ismételten állitva megengedjük, hogy az egyház és 
a között mit ma haladásnak, polgáriasodásnak, modern elvek-
nekneveznek, mély űr tátong,melyet betölteni nem sikerülend. 
A kettő közötti harcz soká nem fog végződni, melynek kü-
lönben erdményétől nem félünk. 

Bármily dühösek és fanatikusok az egyház ellenségei, 

ennek győzelmét napról napra könnyebbé teszik. Mennél to-
vább fognak jutni az ő modern elveik gyakorlatában, annál 
gyöngébbek leendnek, mert a világ látván müveik gyümöl-
csét elforduland tőlök. Mert valljon a modern elvek romlásnál, 
szerencsétlenségnél hoztak-e egyebet az emberiség legna-
gyobb részére ? 

Tekintsük legelőbb is a liberális nemzetgazdászatot, a 
modern állam eme dogmáját, valljon nem azon arányban nö-
vekedik e a nép nyomorúsága, amely arányban halad az 
annyira dicsőitett oeconomiai haladás? Az e tekintetben legme-
szebb jutott Anglia épen az, hol a nyomorúság legijesztőbb, 
és a legtöbb éhhalál-eset van. És ott hol az újkori haladás 
ezen iránya legkevésbbé észlelhető, a nyomor legkisebb. 

A nemzetiségnek kétségenkivül igen is modern elve 
ugy tüntettetett fel előttünk, mint a népek jövőjének nélkü-
lözhetlen biztositéka. A keresztényelem befolyása által ala-
kult politikai rend és hagyományok ellen intéztetvén ezen 
elvnek keresztülvitele, először is Itáliában kisértetett meg. 
Semmit sem kíméltek, hogy a hirhedt garibaldiféle, piemon-
ti egységet megteremtsék. Azon franczia tőkével, mely e 
vállalat elősegitésére fordíttatott, hazánk pauperismusát meg 
lehetett volna szüntetni, Algiert telepitvények által termé-
kenyíteni. És a milliárdok mégis nem eszközöltek mást , 
mint hogy az olaszokat még szerencsétlenebbekké tegyék. 
Ezen humanitárius elv nevében ölik, gyilkolják ezrenként, 
tomlöczözik őket, a liberális elv czimén kizsarolják utolsó 
garasukat. 

Különben másutt is ugyanazok ezen elv eredményei, 
mindenütt szenvednek alatta a népek, és fenyegetve érzik 
még lételöket is. 

Ezen elv nevében követeli Oroszország a suprematiát 
Európában, és fenyegeti műveltségünket mongol barbár-
sággal. 

Szükség-e szólanunk a 89-iki elvekről a constitutio-
n a l i s m s és parlamentarismns újkori elveiről, hogy kimutas-
suk szomorú eredményeiket, veszélyes jellemöket ? Az, mit 
a modern türelem neve alatt hirdetnek, más-e mint a leg-
vastagabb immoralitás ? Nem ezen modern türelem nevében 
üldözik- e a katholikusokat ? 

A modern elvek nevében felforgatják, megdöntik az 
államokat, meglopják az egyházat és a magánosokat, el-
veszik a polgárok vagyonát és életet adók é3 katonai 
szolgálat által A szabadosságot a szabadság nevével ru-
házván fel és minden vétket igazolván a modern elvek 
szükségkép szülik a társadalmi s politikai bajokat , és 
aláássák az államok alapját. És ezen elvek hŐ3ei odáig 
viszik fanatismusukat, hogy azt képzelik miszerént a népeket 
mindig meg fogják csalhatni bajaik valóságos okaira nézve. 

Képzelhető-e, hogy a nép annyira sülyedt, miszerént nem 
tud többé különbséget tenni a modern elvek között, melyek 
nevében annyi szenvedést raknakvállára,és az egyháznak Sylla-
busban és zsinatrai meghívóban újra kellő fénybe helyzett elvei 
között,melyek az igazi egységet, békét és testvériességét alapít-
ják meg ? A modern elvek hivei, hála a kormányok vétkes 
támogatásának könnyű és számos diadalokat arattak, ma 
már a kormányok magok sem tudják, milyen támasz felé 
nyújtsák ki karjaikat. Ez nem lehet azon perez, melyben az 
egyház keresni fogja a modern haladássali kibékülést azaz a 
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lemondást önmagáról és magasztos hivatásáról. Europa meg-
ingattatva a modern elvek által, tökéletes felbomlásban van, 
politikai szervezete romokba dűl, mióta a kereszténység fu-
valma, mely éltet adott annak, erőszakosan elnyomatott. 

Az anyaegyháztól elvált vallási családok ugyanazon lát-
ványt nyújt ják. Ami még éltető van bennök, az, épen mit még 
megtartottak a kath. egyházból. Legjobb elemeik a protes-
táns és szakadás előítéletekből menekülvén a kath. egység 
felé hajolnak. 

Az egyházon kívül az erkölcsi és társadalmi rendetlen-
ség, a vallási és politikai zűrzavar tetőpontját éri. A protes-
tanstismus mint tan megszűnt és már csak tényt képez. A mo-
dern elvek ellenmondásra, romlásra, értelmi, erkölcsi, társa-
dalmi, politikai nyomorra vezettek. Védőik elvesztik fejőket, 
és nem tudják, mint bontakozzanak ki az általok szerzett 
rendetlenségből. 

Az újraépítésnek még csak két eleme létezik, a még 
meg nem rontott nép tömege, mely legalább a magán- életben 
még mindig gyakorolja a keresztény morál elveit, és az egy-
ház. A nép még az egészséges elvek egy összegét bírja, és 
bármennyire van megosztva, mégis bizonyos egységet képvi-
sel, túlélvén mindazon rendszereket, melyeket uralkodó osz-
tályok egymás után reá kényszeritettek. 

De a nagy egység, a legszebb, mely valaha létezett, az, 
melyet a jelenben az általános, a kath. egyház nyújt. Soha 
az egyház kebelében az öszhangzat nagyobb nem volt, soha 
fejének szavát a hivek inkább nem fogadták. Inkább mint 
valaha, az egység az egyház ereje. Ellenben az egyenetlen-
ség és zavar a politikai államokban soha nagyobb nem volt. 
Mindenütt elégedetlen népeket, zavarodott kormányokat lá-
tunk. A társadalmi harcz az osztályok között meg van üzenve, 
és a kormányok fentartásukra temérdek adóra és katonára 
szorulnak. Ez nem lehet azon idő, melyben az egyház le-
mondjon erejét képező egységéről, hogy a chaoszt alkotott 
modern elvekhez alkalmazkodjék. 

IRODALOM. 
„Meditations sur la religion chrétienne dans ses rapports avec 

l'état actuel des sociétés et des esprits." Par. M. G u i z o t . 
(Folyt.) 

Guizot az ily czimü elmélkedésében : „a kereszténység 
és a tudomány" igen tanulságos megjegyzéseket tesz a szent 
könyvekre és azok nyelvezetére, mondataira nézve, melyek 
némelykor egyik vagy másik tudományi igazsággal ellen-
kezni látszanak, szerénte a bibliának a tömeg szerént kellett 
beszélnie , mely nem beszél a tudomány szerént, igy kellett 
szólnia , hogy megértettessék. Azonban igen messze megyen 
a szerző, midőn azt ál l i t ja, hogy a geologia, geographia és a 
chronologia a szentkönyvektöl igen idegen tárgyak. Igaz, 
hogy a tömeg a tüneményt látja és a szerént beszél is, de ez 
semmikép sem akadályozza a szentkönyveket, hogy hivek ma-
radjanak a keletkezési származás igazságához, a helyek pon-
tosságához, az idők ismeretéhez, és valóban mindebből semmi 
sem hiányzik a bibliában. A biblia nemcsak az isteni igaz-
ságok felsőbb rendjére vonatkozik, hanem egyszersmind a 
legtörténelmibb emlék is, melylyel az emberiség bir. A föld-
nek gyermekei ott találják eredetüket, családfájukat, ok-
mánytárukat, és az egész keleti világ oly hiven tükröződik 

vissza, hogy az még a mai utazókat is meglepi. Guizot ur 
teljesen hü akarván maradni a keresztény hit tanaihoz, nem 
eléggé méltányos az ó-szövetség értékének meghatározásá-
ban ; mert semmikép sem lehet állítani, mint ő állit ja, hogy 
„Jézus Krisztus volt az első, ki elismerte hogy az ó törvény, 
ámbár Isten adta ezt, itt-ott hibák nyomát viseli és az emberi 
szenvedélyek jellegét." 

Ha ugyanis az ó-törvény hibákat foglalna magában, 
Mária fia, Jézus Krisztus soha sem mondotta volna, hogy ő 
nem jött a törvényt fölbontani, hanem teljesíteni. Minden 
igazság az ó-törvényben, de az időhez arányzott igazság, az 
emberek jelleméhez, szükségleteikhez alkalmazva. Sz. Ágos-
tontól kérdezték a korabeli pogányok , mikép sugallhatta 
ugyanazon egy Isten az ó és az u j törvényt ? Isten, feleié a 
liippoi püspök, jobban tudja mint az emberek, mi szükséges 
minden korszakban ; ő tudja , mit kell adni , hozzátenni, el-
venni, kiirtani, növeszteni, kisebbíteni ; ő a változhatlan te-
remtő egyszersmind kormányzója a változó dolgoknak , mig 
egykor ezek is elérik befejezett tökélyöket ; mindez nagy 
versenye a kimondhatlan művésznek , szépsége s különféle-
sége mellett is összhangzólag szervezett századoknak , mely 
tartani fog mindaddig, mig Isten örök szemléletére jutnak, 
kik neki hiven szolgáltak, mig a hit idejében éltek. 

Ugyanazon fejezet , mely a kereszténységről és tudo-
mányról szól, más észrevételekre is nyújt anyagot. A szerző 
a bibliában föltünteti az Istent és az embert , mindegyiket, 
ugy szólván, saját szerepében, rangjában és jellemében, sem-
mi sem kétségtelenebb, mint a zsidó nép vadsága, vakmerő-
sége ; de ugy látszik, Guizot ur nem méltányolta kellőleg a 
szent könyv azon lapját , melyen Izsák föláldoztatásáról van 
szó, melyben ő nem lát egyebet, mint a vak engedelmeskedés 
tényét azon idő kegyetlen és durva szokásai szerént. , ^ b r a -
ham, mondja ő, nem vonakodott az isteni parancsot teljesí-
teni és nem is mutatott semmi meglepetést. Izsák föláldozta-
tása előkészíttetett s majdnem végre is hajtatott, mint szokott, 
rendes esemény." 

A bibliában semmi sem fordul elő, a mi följogosítana 
bennünket azon gondolatra, hogy az egyetlen fiúnak föláldo-
zása csak közönséges esemény gyanánt volna tekinthető. Ha 
Ábraham valami nagyobb meglepetést tanúsított volna, kész-
sége elvesztette volna vallási szépségét ; épen hallgatag en-
gedelmeskedés az, mi fönséget, magasztosságot szül. Ha to-
vábbá a Jehova által adott parancs majdnem mindennapi 
közönséges esemény volt volna, nehezen vívhatott volna ki 
magának oly előkelő helyet az emberek emlékében és az Ur 
sem jutalmazta volna meg nagyszerű Ígéreteivel. 

Igen szép dolgok fordulnak elő a „keresztény tudatlan-
ság" föliratú fejezetben. Guizot ur valódi bátorsággal harczol 
a természetfölöttinek tagadói ellen, harczol égészen u j szem-
pontból. Azt kérdezi, ha valljon azon általános törvények, 
melyeket ők természetnek neveznek, lényeges törvények-e az 
egész universumban elszórt nyelvekre nézve? Volna-e jo-
gunk elvetni föltétlenül a természetfölöttieknek mondott té-
nyeket, ha azok nem volnának szükségkép és mindenben 
természetfölöttiek, hanem egyszersmint némi öszhangzásban 
a természet azon törvényeivel, melyek máshol vannak és nem 
egyedül azon alig észrevehető szögletecskében, hol az ember 
lakik. Es igy ha a mi földgömbünk törvényei nem egyete-
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mesek, nem föltétlenek, ki merné állitani, hogy azok nem 
változtathatnak vagy föl nem függesztethetnek épen ott is, 
hol különben uralkodnak ? 

„Az emberi tudomány, mondja a szerző, kész azt álli-
tani, hogy a törvények, melyeket ő kimondhatlanul kicsiny 
observatoriumán észlel, csakugyan egyetemesek és föltétlenek 
mindenütt hol anyag létezik, és a hol élet mutatkozik a tér 
és idő keblében. Ez az, hol a keresztény tudatlanság helyet 
kezd foglalni ; ő megengedi az ismeretlent és az universum-
ban létező végtelen különféleséget. „Tisztelet- és készséggel 
elfogadom a tudományt és szintúgy elérzékenyülök, szintoly 
büszke vagyok mint lehetett Laplace tapasztalva az emberi 
szellem hatalmát, melynél fogva biztos lépéssel halad a vég-
telen téren, a világokon keresztül, megméri távolságukat és 
tudja, hány év szükséges, hogy a csillagok legközelebbikéról 
hozzánk juthasson a világosság, ámbár a napé néhány perez 
alatt földünkön van. Szintoly kellemesen lepnek meg a mos-
tani phisiologusoknak müvei, fölfedezései, kik Bichat nyomán 
indulva, észlelik, megalapitják legfinomabb, legrejtettebb 
részletekig az anyag keblében tenyésző életnek különféle 
tüneményeit." (Folyt.) 

VEGYESEK. 
— Megjelent a ,,Hit elemző beszédek" első füzete; De 

Harbe katéja szerént kidolgozta Z o 11 n e r ev. János ; ma-
gyarra fordította N a g y Sándor, török-koppányi plebanus; 
kiadta T a l a b é r János, zala-szent-balázsi plebanus. A mü 
általánosan elismert belbecsén kivül különösen a magyar ki-
adást ajánlja a forditás hűsége, könnyen folyó, egyszerű, tős-
gyökeres magyarsága, a kiadónak mindenre kiterjedt gondos-
sága, a kiállítás csinossága és hibátlansága ; mely tulajdonai-
nál fogva nem csak ékességül hanem valódi haszonvehető kut-
forrásul szóigálhat minden papi könyvtárban. A mü a t. ki-
adónál még mindig megrendelhető évi 5 frt. 25 krral, mely 
összeg utólagosan vagy minden egyes füzet után, vagy három 
és hat havi részletekben bérmentve lészen hozzá beküldendő; 
utolsó posta : G e 1 s e. 

— Az úgynevezett békecongressusnak berni osztálya 
gyűlést tartván Langhaus prot. lelkész az államnak az egy-
háztól való teljes elválasztása mellett szónokolt. Beszéde 
annyiban érdekel bennünket, hogy ritka önmegtagadással 
igazságot szolgáltat némely pontokban a kath. egyháznak, igy 
például mondja : „A hol az egyház a világi hatalmat maga 
alá rendelte, tagadhatlanul több nagyot és jót mivelt. A mo-
narchia világi nagyságának megalázása olyan által, ki az 
alsó néposztályból származva egyedül szellemi, értelmi fen-
sőbbsége által a legmagasb egyházi méltóságra küzdötte föl 
magát, hatalmas nyilatkozata volt a szellemi tulhatalomnak ; 
egyedül az egyház nem alapult a születési elsőbbségen, hanem 
a lélek előnyeinek hódolt, helyt adván e tekintetben a deruo-
craticus iránynak ; működött a béke mellett is, és a fejedel-
meket arra hivta, hogy testvérekül tekintenök egymást. 

— Bambergben a bajor kath. paedagogiai egylet is tar-
tott gyűlést. A terem megtelt családatyákkal, papok- és taní-
tókkal, Vorarlberg is képviselve volt. Az elnök Auer tanitó, 
az egylet czélját és történelmét vázolta; utána Schlecht, 
Eichstättböl igazolta az egylet alakítását, mert a gyermekek 
keresztény nevelése és képezése bár a szülők föladata, de 
ezek kötelességüket nem teljesíthetik, hacsak az egyház és 

iskola nem nyújt nekik segédkezet. Müller lelkész összetar-
tásra buzdította a jelenvoltakat az ifjúság nevelésében, mire 
az alapszabályok végleges megállapítása következett. 

— Boroszlóból írják, hogy a ploczki püspököt az orosz 
kormány elfogatta, mivel vonakodott a Szentpéterváron ala-
kítandó kath. zsinatba, mely Rómától függetlenül kezelné a 
kath. egyház ügyeit, delegátust küldeni. A püspök kijelen-
tette, hogy ő a pápától függ, és oly mellékhatóságot, minő a 
zsinat volna, nem ismerhet el. 

— A moosburgi plébános, Schmidt ellen indított per,mint-
ha ő a bajor iskolai törvény ellen izgatott volna, be van vé-
gezve, és a vádlott fölmentetett ; védője Auer ügyvéd volt, ki 
a lelkész beszédjét mint az iskola-törvény élesebb kritiká-
ját tüntette ugyan föl, de bizonyította, hogy abban lázitásnak, 
hazug ráfogásnak, a törvény megvetésének nyoma sincs. — 
Nagyon világosnak kellett lenni ez ügynek, különben alig 
menekült volna a bajor liberálisok tömlöczöző kezeiből. 

— A „Badische Landeszeitung" végre maga is bevallja, 
hogy Baden minden bajainak oka az egyházi és politikai kér-
dések könnyelmű összezavarásában rejlik. Ily vallomást tu-
domásul kell venni, mert ritkaság bizonyos részről, hogy az 
ö elveik szerinti kormányzatban árnyoldalakat is valljanak 
be. Vannak tehát árnyoldalok Badenben is, de valljon ki 
idézte azokat elő ? Az ország kétharmadát képező katholi-
kusok valóban nem, mert az u j aera alig enged neki levegőt 
még legszentebb jogainak is megóvásában. Badenben a kath. 
egyház mindég le volt nyűgözve, különben I. Napoleon sem 
fakadt volna badeni vasallja irányában azon figyelmeztető 
szavakra, hogy ő a kath. alattvalókat nem adja neki ugy át, 
mint jognélküli rabszolgákat. Mig a vallásnélküli állam taní-
tási egyedáruságot követel magának és az egyháztól megta-
gadja a jogot iskolákat alapithatni, mint azt Badenban teszi, 
addig becsületes, tartós kibékülésről az egyház és állam kö-
zött szó sem lehet. 

— A múltkor emiitők, mily sikertelen egy angol missió 
működése a zsidók közt. Az „Ung. Ll." egy esetet közöl, 
mely majdnem comicus fényt vet a proselytismusra. Szerinte 
bizonyos Irnyanke, ki azelőtt zsidó volt, de az anglicanis-
musra térve pásztor lett, bevádolt két általa megkeresztelt 
zsidót, kik a keresztség felvétele után sem akarván hosszabb 
ideig elhagyni a tiszteletes urnák házát, ez podgyászukat az 
utczára rakta ki ; miért a két proselyta rettenetes lármát 
csapott az utczán ugy, hogy a rendőrség közbelépett. Ekkor 
kinyilatkoztatták, hogy ök 20 fontnyi összegnek ígéretével 
kecsegtettek, ha megkeresztelkednek, miről a keresztelés 
után Irnyanke semmit sem akar tudni, holott ő minden meg-
térítésért 150 fontnyi dijt huz. A bíróság kiegyezés által akar 
véget vetni e botránynak. 

— Az angolok az utolsó abyssinai expeditió alkalmával, 
mint most a részletesb tudósításokból kiderül, borzasztó vad-
ságokat vittek véghez ; a nőkről az utczán tépték le az ék-
szereket, még a sírokat is fölszaggatták, hogy a holtakról a 
velők eltemetett drágaságokat elrabolják. Különös fogalmat 
szerezhettek magoknak a vad abyssinaiak Europa legcivi-
lisáltabb népéről ! 

— Potapoff tábornok és lithvániai kormányzó a Lithvá-
niában, Podolia- és Volhyniában lakó görög-katholikusok-
nak egyszerűen megparancsolta, hogy a schismára menjenek 
át. — Legújabban a minski kerületből 50 paraszt egész csa-
ládjával Siberiába küldetett, mivel az orthodox egyházba 
nem akartak térni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiaez és aldunasor sarkán zs 9. 
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TARTALOM: Korszerű eszmék. — Lehet-e gyászmise 
alatt áldoztatni '? — Szellemi életünk főbb árnyvonalai. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

K o r s f r e r i T e s z m é k . 

•Az anyagi és földi rendnek a szellemi rendtől 
való elválasztása képezi korunk nagy eretnekségét. 
Ez gyökeres tagadása az egész kereszténységnek, 
mert a kereszténységnek czélja épen e két rendet 
egyesiteni, egyesiteni a két védbástyát, melynek 
sarkköve Krisztus. 

Ezen elválasztás egyszersmind lényege a forra-
dalomnak is, mely mindenek előtt kereszténység-el-
lenes. Jól tudja, hogy ő ura lenne az uriiversumnak, 
ha ledönthetné az alapot, melyen a kereszténység 
nyugszik, és mely ezt védelmezi a forradalom ellen. 

A tévely, mely tagadja a benső összeköttetést a 
földi és szellemi rend között, annál veszélyesebb, 
minthogy kisebb vagy nagyobb mértékben már 
azon osztályokat is érinti, melyek akár kötelemből, 
akár érdek, hagyomány, állás vagy akarat szerént 
is keresztények, és igy természetes ellenei a forrada-
lomnak. Sem a királyok, sem a papság nem egészen 
tiszta tőle; mert a gallicanismus és josephinismus 
tulajdonképen az egyház- és államnak egymástóli 
elválasztásán alapszik. A bölcsészek, sőt magok a 
theologusok sem tudták magokat ellene elegendőleg 
biztositani; mert a cartesianismus, mely alapjaul az 
észnek a hittől való elválasztását vallja, minden, még a 
theologiai iskolákba is behatott, és különösen Fran-
cziaországban első okul szolgált a mozgalomnak, me-
lyet a szabadelvű osztályok ma bizonyos lelkesedés-
sel terjesztenek, és pedig az u j jog nevében, melynek 
föntartójául tetszik magokat hirdetni. La Mennais, 
az egyház-szabadság nevében szintezen az uton járt-
A forradalmi sajtó egyengetve találván az utat, ki-
vált 1848-tól a tömeg között hiven terjesztette, a 
hit és törvény nélküli államnak pusztitó eszméjét, és 
a fensőbb tanitás is a tudomány-szabadság nevében 

bűntársa lőn. Magok a kormányok is elhagyják ma-
gokat széditeni. A 89-i határozatlan elvek, sőt, mi 
különös, a gallican 4 czikkely nevében is az u j 
kormányok hadat üzennek a régi kormánynak és 
fegyvert gyártanak belőlők a divatos szabadság 
számára nem látván be, hogy e fegyverek ellenök is 
fordulhatnak; és a régi kormányok, minő volt pél-
dául Austria, azt gondolják, hogy megifjodnak, ha 
elválnak Isten bölcseségétől és hatalmától. 

Romát és talán Spanyolországot kivéve min-
den kormány protestál. A fölvilágosodás nevében 
mindnyájan,tudtukon kivül, megnyitják kapuikat a 
forradalomnak, mely semmit sem akar meghagyni 
az Isten által megalapított rendből. 

4 természet és ész nevében történik a földi és 
a szfflemi rend elválasztása ; a keresztény embernek 
is el kell ismerni a tisztán természeti rend létezését ; 
de egyszersmind figyelembe kell vennie, mily ör-
vénybe sodor bennünket az elválasztás elmélete, 
minthogy az az embert nemcsak a keresztény civili-
sationak és Isten által kijelelt rendeltetésének nagy-
ságától fosztja meg; hanem lerontja az emberi ter-
mészet minden törvényeit is, semmit sem engedve 
mást bennünk mint az érzékek ösztönét és a test 
vágyait. 

Első, fődolog jól meghatározni ezen fogalmat : 
ember; mert a jó meghatározás által ismerjük meg a 
lények benső természetét, mivoltát. „A lénynek ter-
mészete az, mondják a scholasticusok, a mit annak 
meghatározása jelent." 

Az ember értelmes lélekből és érző testből áll-
ván, a természet szerént „értelmes és vallásos állat, 
arra teremtve, hogy társaságban éljen;" ily fogal-
mat adnak az emberről a görög bölcsek és az iskola. 

Ehhez adván az irás, hogy az ember Isten ké-
pére van teremtve maga a természeti rend szerént, 
kiegésziti a fogalmat és egyszersmind kijeleli a for-
rást, melyből a természeti ajándékok folynak. Az 
ember a teremtés rendje szerént Istennek szolgája : 
tehát ur és szolga egyszerre. 

A religio a főjelleg, mely által az ember az 
23 
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állattól különbözik, és megkülönböztető jele az em-
beri természetnek. Ha tehát a forradalom védi a 
természet törvényeit, legalább is a természeti reli-
giora kell támaszkodnia annál inkább, mivel ez azt 
oly kévéssé tagadja mint a kinyilatkoztatott vallás. 

Es valóban a természeti vallás nem csupa val-
lási vélemény, tehát nem is oly változékony, mint 
más egyéni vagy collectiv vélemény. Sem egyszerű 
érzemény, oly lenge és ingatag, mint a naponkénti 
benyomások; hanem az engedelmesség és imádás 
köteléke, kapcsa a bizalom- és szeretetnek, mely az 
értelmes teremtményt teremtőjéhez fűzi; természetes 
kötelék, tehát szükséges, általános, és mely ugyanaz 
marad minden helyen, minden időben, minden em-
berre nézve, ha az emberek természetük törvényére 
hallgatnak. 

Emberi és természeti módon hinni Istenbe, kit 
nem látunk ugyan de ki müveiben értelmünk által 
nyilatkozik ; benne helyezni bizalmat és gondviselé-
sétől várni a földi javakat őt természeti szeretettel 
szeretni mint létünk okát és a legfőbb jót; őt di-
csérni és neki hálát adni ; engedelmeskedni a termé-
szet törvényének, melyet ő vésett az emberi szivbe 
és őt tekinteni a szellemek ragyogó nap jána^ . ime 
ez a természeti religio, melyre az értelem eljuthat, 
ha megvan egész képessége, egyenessége. 

Daczára az emberi ész elgyengegülésének a 
bün után, az ó-kor fölvilágosodottabb osztályai föl-
ismerték ezen igazságokat. Miért is szt. Pál megfeddi 
őket, hogy nem adták meg Istennek a kellő dicsére-
tet és hálát, ámbár őt ismerték, mint ki értelmök 
előtt leleplezé láthatlan istenségét, örök mindenható-
ságát a teremtés csudamüve által. A természeti reli-
gio Isten természetes szeretetében áll, mint a keresz-
tény religio az isteni charitásban, mely magában 
foglalja az egész törvényt és mind a prófétákat. 

„Istent mindenek fölött szeretni, természetes az 
emberre sőt minden állatra nézve nemcsak az értel-
mesre, hanem az oktalan sőt lelketlenre nézve is, 
azon mód szerént, mely sajátja minden teremtmény-
nek. Isten, szent Dienes szerént, magához vonz min-
dent a szeretet által, melyet mindenbe lehel." Majd-
nem mondhatnók, hogy sz. Dienes Aristotelestől köl-
csönözte azt, mit arról mond, hogy a teremtő min-
den teremtményeit magához vonzza. „Isten mozgatja 
az egészet, mondja a bölcsészek fejedelme, mint tár-
gyát a szeretetnek." 

Midőn tehát a forradalom a természeti vallás-
ból vallási véleményt kohol, csúfot űz Isten- és em-
berből. Ezen értelemben mondhatá St. Beuve is, 

hogy a protestánsnak, zsidó- és musulmannak nin-
csenek vallásos véleményei ; nekik Istenbeni hitük 
van, mely alapja minden religionak; tökéletlen, 
gyakran hamis hitük kétségtelenül, de mely a po-
gányt is végtelenül magasbra helyezi a szabad 
gondolkodónál. 

Az úgynevezett vallási szabadság, a forradalom 
értelmében véve, tulajdonképen jog a pantheismusra, 
az atheismusra, valamint a bálványimádásra ésapos-
tasiára; és ezen uj jog, mely megsértése a természeti 
vallásnak szintúgy mint a kinyilatkoztatottnak, egy-
szersmind gyökeres megsértése az erkölcsi, értelmi 
és politikai rendnek is, mert Isten kezdete, oka min-
dennek, mint már a régiek is mondák : Ab Jove 
principium. Jovis omnia plena. 

A divatos szabadgondolkozás pestise a mostani 
társadalomnak; első rendű fölségsértés; a szabad-
gondolkozóról van irva: Midőn a gonosz az örvény 
fenekére jut, megvet mindent. A mostani polgároso-
dás, kizárva minden nemzeti vallást és nyilvános 
cultust, mint a vallási vélemény-szabadság szükséges 
következményét, megsérti magát az emberi termé-
szetet is. Az ember arra levén teremtve, hogy társa-
ságban éljen, köteles Istent dicsérni, neki hálát adni 
nemcsak mint egyén, hanem mint a társadalom 
tagja is. Isten teremtett és tart fön mindent; a tár-
sadalmat ép ugy mint az egyént: és valamint az 
egyén, ugy a társadalom is tartozik neki hódolni. 
Ekkép gondolkodtak a népek s nemzetek mind-
nyájan. 

A szabadgondolkodó az észt a religioval egya-
ránt insultálja ; a véleménynek, mely alapja a mos-
tani jognak, föltétlen uralma megsérti a természet 
törvényeit. 

A mi az embert megkülönbözteti az oktalan 
állattól, épen azon tehetség, hogy képes fölemel-
kedni Istenhez, és az örök, általános, változhatlan 
igazságokhoz, melyeket az első elvekből, fogalmak-
ból leszármaztat, következtet. Isten, a szellemek 
örökfényü, enyészhetlen napja deriti föl lelkünkben 
az igazi világosságot, mely megvilágosit, e földre 
jövő minden embert. 

Az embernek mindenben egyedüli szövétnekül 
saját véleményét adni, vagy azon ingatag érzetet, 
mely a benyomások hatásából ered vagy melyet a 
külső világtól kap, annyit tesz, mint tönkre tenni az 
értelmet, ló és öszvér ösztönévé aljasitani, sőt még 
az alá szállítani ; mert Isten, ki az embernek észt 
adott, megfosztotta őt az ösztönök azon helyes irány-
zatától, melylyel az állatok birnak. 



A törvények jogi érvényét a vélemény kedve-
zésétől föltételezni annyi mint insultálni Azt, ki által 
országolnak a királyok és ki által a törvényhozók 
igazságos törvényeket hoznak; annyi mint insultálni 
az embert, ki okos teremtmény levén joggal is bir, 
követelni okos, értelmes kormányzást. A vélemény 
meghatározhatja ugyan a törvények alkalomszerű-
ségét, de egyedül az igazság az, mitől legitimitása 
jogi érvénye függ. 

Minden emberi törvénynek principiumát, mint 
már Cicero is mondá, nem a vélemény, hanem a 
természeti törvény képezi épen azért, mivel az füg-
getlen minden emberi véleménytől és egyik sugara 
az örök törvénynek ; és igy minden időben, minden 
emberre nézve kötelező törvény, melyből az szárma-
zik, független az emberektől, idő- és tértől. 

A törvény nem a nagyobb szám önkényü aka-
ratjának kifejezése, mint az u j jog mondogatja, ha-
nem kifejezése a törvényes hatalom akaratjának, 
legyen az fejedelem vagy a nép, és pedig azon föl-
tétel alatt, hogy ezen akarat megegyez a természeti 
törvénynyel és a társadalom szükségleteivel; ez a 
törvény eszméje, mely az ó-kor bölcseinél szintúgy 
előfordul mint a kereszténységben, és sz. Tamás ezt 
illetőleg Aristotelesre és Ciceróra hivatkozik. A szó-
nokok fejedelme azt követeié, hogy a vallás sanctio-
nálva a törvényt arra szent bélyeget nyomjon ; holott 
a mostani jog azt követeli, hogy a törvény atheus 
legyen és annak is kell lennie. 

Ha a bölcsek megegyező tanitása szerént a ter-
mészeti törvény és a vallás alapja a törvényeknek : 

a törvényhozó már csak azért is, mivel természetes 
joga van a törvények tiszteletben tartását követelni, 
egyszersmind természeti joggal bir megbüntetni a 
szabadgondolkodót, mint ki megrenditi a kettős 
alapot. 

A szabadonczok erre talán mondhatnák, hogy 
gondolatunk és akaratunk nem függ az emberektől; 
és ebben igazuk van, mert a lélek egyedül Istentől 
függ. És épen azért a fejedelem, ki tiszteletet követel 
a természeti vallás, a természeti törvény és igazsá-
gok iránt, melyek alapját képezik a moralnak : nem 
saját hatalmából cselekszik, hanem mint Isten szol-
gája a jóra. Midőn ő elfojtja az Istent- és morált- ká-
romló valamely gondolatnak nyilvánulását, ugy 
szintén az általa hozott törvény vagy kiszabott bün-
tetés, mindez érvényét, törvényességét nem az ő 
akaratjától nyeri, hanem a természeti törvénytől, 
melyet Isten hirdetett ki , irt az emberi szivbe és 
mely el lőn fogadva minden jóra-való népektől. 

Mindazon fejedelem, ki nem ekkép cselekszik, meg-
szegi első kötelmét Isten iránt, kinek ő szolgája; 
úgyszintén a nép iránt is, melynek ő feje, kép-
viselője. 1-k. 

(Vége köv.) 

Lehct-e gyászmise alatt áldoztatni? 

Deciotum gonerale. 

„Post liturgicas recentiores leges a Summis Pontificibus 
Pio V. Clemen te VIII. Paulo V. et Urbano VIII. conditas, 
gravis exarsit controversia inter doctores et rubricistas „an in 
missis defunetorum aperiri possit tabernaculum ad fideles 
pane eucharistieo reficiendos." Sacrorum Rituum Congregatio 
prima vice inten-ogata, in una Alb :nganen. 24. iulii 1683 ad 
IV. respondit : „Non esse contra ritum ministrare communio-
nem in missa de requiem, vel post illám cum paramentis nigris 
omissa benedictione, si administraretur post missam." Verum 
controversia nondum composita identidem sacra Rituum Con-
gregatio peculiaribus in casibus responsa dedit, quin unquam 
ad generale decretum deveniret. Interea ex nonnullorum do-
ctor um placitis, tum pervasit opinio, posse nempe fidelibus san-
ctam Eucharistiam ministrari particulis tantum in missa pro do-
functis consecratis; tum in aliquibus locis mos invaluit missas 
defunetorum celebrandi in paramentis violaceis, ut non solun1  

intra missam, sed etiam ante vel post eamdem pietati fidelium 
sacra Eucharistia refici cupientium satisfieret. Quapropter 
Episcopis praesertim sacrorum Rituum Congregationem sae-
pissime rogantibus ut per generale decretum quid hac in re 
faciendum sit statueret, sacra eadem Congregatio die 12. áp-
rilis anni 1823 in una Panormitana edixit ut gravis haec 
quaestio videretur peculiariter et ex officio. Quod iterum 
obtinuit anno 1837 in una Mutinen., ubi ad I i i . Dubium „an 
mos qui perdurat adhuc comunicandi in missis defunetorum 
cum particulis praeconsecratis, possit permitti, vel, etc." res-
ponsum est : Dilata servetur rescriptum in Panormitana 12. 
április 1823. 

„Nihilomintis ob temporum ac rerum circumstantias ist-
haec peculiaris negotii huiusmodi salebrosi disquisitio ad 
aetatem usque nostram dilata fuit; siquidem in conventu die 
16. septembris anno 1865colleeto cum ageretur de usu coloris 
violacei in missis defunetorum in altari, ubi sanctissimum 
Eucharistiae sacramentum asservatur, responsum fuit tertio 
„Dilata, et reproponatur una cum alio dubio an sacerdos 
possit aperire ciboriurn ad communicandos fideles cum para-
mentis nigris." Tandem novis supervenientibus sacrorum an-
tistitum precibus di 3. martii anni 1866 in Ordinariis sacro-
rum rituum Congregationis Comitiis propositum fuit dubium 
una cum sententia, quam ex officio aperuit alter e Consul-
toribus „an sacerdos possit aperire Ciboriurn ad communi-
candos fideles in paramentis nigris ?" Verum eminentissimi 
et reverendissimi Patres Cardinales responderunt : „Dilata, 
et scribat alter Consultor nec non Assessor, reassumptis om-
nibus ad rem facientibus ; habita praesertim ratione relate ad 
opportunitatem." Typis traditis communicatisque hisce sen-
tentiis tum reverendissimi Assessoris, tnm alterius ex aposto-
licarum caeremoniarum magistris specialiter deputati, Sacro-
rum Rituum Congregatio in ordinario coetu hodierna die ad 
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Vaticanum coadunata est ; ubi eminentissimus D cardinalis 
Nicolaus Clarelli-Paracciani loco et viceominentissimi etreve-
rendissimi cardinalis ConstantiniPatrizi praefectiabsentisidem 
proposuit dubium, ac reveren. et eminentissimi Patres Sacris 
tuendis Ritibus praepositire mature accurateque perpensa etiam 
quoad opportunitatem responderunt : „Affirmative seu posse in 
missis defunctorum cum paramentis nigris sacram communio-
nem fideübus ministrari etiam ex particulis praeconsecratis, 
extrahendo pixidem a tabernaculo. Posse item in paramentis 
nigris ministrari communionem immediate post missam de-
functorum : data autem rationabili causa, immediate quoque 
ante eamdem missam ; in utroque tarnen casu omittendam 
esse benedictionem : missas vero defunctorum celebrandas 
esse omnino in paramentis nigris ; adeo ut violacea adhiberi 
nequeant, nisi in casu quo die 2. novembris sanctissimae 
eucharistiae sacramentum publicae fidelium adorationi sit ex-
positum pro solemni oratione quadra ginta horarum prout cau-
tum est in decreto Sacrae huius Congregationis diei 16. sep-
tembris anni 1801.*) „Et ita decreverunt, ac ubique locorum 
si sanctissimo Domino nostro placuerit, servari mandarunt die 
27. iunii 1868. 

Facta autem per me secretarium sanctissimo domino 
nostro Pio Papae IX. relatione, Sanctitas Sua decretum Sa-
crae Congregationis approbavit et confirmavit die 23. iulii anni 
eiusdem. 

C. Ep. Port, et S. Ruf. Card. Patrizi 
S. R. C. Praof. pro R. P. D. D. 

Bartolini S. B. C. Secretarius. 
Loco -f- signi. 

Szellemi életünk főbb árnyvonalai. 

(Folyt.) 

utolsó vágás, s azt megteszi a mythistak kardja regévé vál-
toztatva mindent, mi észfölötti, isteni az isteni igében. Tantae 
molis erat — ! 

Be gyorsan változnak a halandók körülményei s 
velők együtt lelkök , nézeteik és sziveik is ! A keresz-
tény élőkor, leginkább a középszázad mindent természetfö-
lötti szempontból szeretett nézni : az ujabb korban minden 
tudományosan megválasztva, elkülönözve, elvek fölállít-
va, melyekből biztosan megítélhesse, mi természetfölötti ? 
igy sok elveszté ugyan titkos, észfölötti alakját, de a mi 
ilyennek ismertetett a fölállított elvek szerént, az rendületle-
nül állott, mint a kinyilatkoztatott istenség és csalhatatlan 
tanitás bélyege s az ilyesektől tompulva röpültek vissza az 
észhősök minden nyilai. De a korszelleme meg nem állapo-
dott : titkok, csodák s minden ellen, mi természet- s észfölöt-
tiséget mutatott, némi hideg borzalom mondhatni utálat nyil-
vánult ; e ferde hajlamnak azután a kor elmélői a rationalis-
tákon kivül idealisták, mythisták tették a kívánt szolgálatot, 
kik azon csekély igzságot s valót is, melyet az előbbiek meg-
hagytak, a mesék sötét tömkelegébe iparkodtak burkolni, s 
ezek mind keresztények ! igy nyertünk csakhamar történet-
természet- s észfölötti Krisztus helyett rationalis — de irra-
tionabilis , ideális s mysticus, végre mythicus Krisztust. 
Egregium vere spolium ! Ez eszmebuborékok is épen ugy el 
fognak tűnni, mint a fölcsigázott ész egyéb korcsszülöttei. 

Mi tudjuk, mikép az emberek az igaz, rendületlen elvek 
iránt, mint mindég, érzéketlenek szoktak lenni, ilyenek pedig 
a hitelvek; az igaz keresztény hit rendületlen igazságainak 
tárgya drága kincs, én, ki ennek becsét kellőleg fölfogni ké-
pes nem vagyok, annál jobban imádom szerzőjét s nyugodtan 
ragaszkodom a kijelentéses Krisztushoz, ki már annyi eze-
reknek emelé föl sülyedező értelmét az Isten tiszta, javitó s 
boldogitó eszméjéhez ; az az ut biztos most is mindeniknek, 
ki lelke nyugalmát s üdvét többre becsüli akár a hiu képzelet, 
akár az elme bármily magas, de múlékony játékainál. 

De most a hit nevezete is nevetséges sokaknál, a ter-
mészetfölöttinek csak gyanitása is rajongás, a szívnek a vég-
telenhezi fölemelkedése bolondság, láthatlanokbaui remény 
csalódás, isteni félelem gyengeség, az ember most minden 
vallási eszmét az emberi ész nem tagadható gyengeségének 
korlátai közé von, nem engedve semmit sem a hitnek, mely 
nélkül Istent sem fogna gondolni tudni az emberiség nagy 
tömege, annál kövesebbé jövő halhatatlan életet. Hogy e szót 
,Isten' gyermekkoromban legelőbb szüleimtől hallottam, visz-
szaemlékezem, de arról egyátalában nem, hogy önmagamból 
kifejtettem vagy csak föltaláltam volna értelmét, sőt mióta 
megtanultam okoskodni, ugy találtam, hogy én is mint Ádám 
minden unokái tudatlanul születvén, ilyen maradtam volna a 
vallás ügyében, ha nevelés által értelmét velem nem közlik s 
megtanulására Istentől kegyelmet nem nyerek. 

Isten ugy alkotta az embert, hogy hihessen, hogy ne is 
legyen szabad neki bizonyos körülmények között nem hinnie, 
hacsak önmagát, erkölcsi természetének méltóságát megta-
gadva elhitetni nem törekszik magával, hogy nem hisz. Van 
egy érzés az emberi szívben, melynek még a babonaság ko-
rában is volt némi halvány világa, mint mikor a föld fölött 
borongó ködön a nap sugarai homályosan áttörnek : ez kész-
tette a gyermekembert, hogy boruljon le a nap előtt, imádja 

Montesquieu aggkorában vallotta meg, hogy az újdon-
ság és különczködés utáni kapkodás, továbbá a hajlam és 
vágy, miszerént minden előítélet s a mindennapi elvek fölébe 
emelkedett szellemül kivánt tekintetni s tetszeni azoknak, 
kik hangadók valának, és csak olyanokat méltattak figyel-
mükre, kik a függés és kényszerítés igájának lerázását lát-
szottak helyeselni, csábiták őt azon vallási elvek terjesztésére, 
melyek irataiban szétszórva olvashatók. Mindaz, ki a korszel-
leme szerént vásárolja s árulja tudományát, ha nem is szóval 
tettel előbb utóbb kénytelen lesz azt bevallani. Változandóság 
volt mindig vétke a nyugtalan ész- és szívnek. 

A isteni nemesis nyilvánosabb nyomait alig láthatni 
világosabban mint az észhősök történetében, kik a szabadvizs-
gálódás ítélő székét állították föl, mely alá minden istenit s 
emberit vetettek. Volt idő, midőn a szentírás istenittetett, le 
volt tapodva az ész ; joga most ledöntve, fölégetve minden 
előtte, az ész ül trónján, le van alázva a szentírás ; az előtt 
magasztalva volt a csupa hit, félreutasitva az ész, előbb min-
dent Isten munkált s Krisztus, most minden embertől függ, 
Isten és Krisztus messze van távolitva. Két tábor egymás 
ellenében, két végső szél egymást érintve, de hátra van az 

*) Il deereto di cui si fa qui monzione contione la seguente ris-
posta al quesito : An adhiberi debeant pararaenta coloris violacoi potius 
quam coloris nigri. Quando il 2 novembre ricorre in qualche chiesa il 
giro delle Quarantore : arbitrio superioris localis. 
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benne a gyanított fensöbb valót. Oh mivel igaz Isten hiányá-
ban ahoz ragaszkodik a sziv, mit Istennek sejt ; a szív annyira 
hitre van teremtve, hogy e nélkül habár a hitetlen ellenkezőt 
akar is bizonyítani, nem lehet, még azt is hinnie kell, hogy 
nem hisz, mert hitetlensége felől meggyőződőleg átalában 
nem találhat magában elegendő okerőt s miután hinni nem 
akarja, mit Isten hitelesitett, hinnie kell mást ha bár épen az 
ellenkezőt is, hogy tudnillik nincs Isten, s ezt is hinnie kell, 
mert tudássá nem emelkedhetik meggyőződése. Csak az em-
bert fölfujó bölcselet saját körén tulkapatva hitetheti el vak 
imádóival, hogy nincs Isten. De nem egyszer s egyen boszulta 
meg magát az igy tagadott s taposott természet s mint a görög 
istentagadó kiálta a tenger hullámainak közepette halálra 
ijedve : „lények lénye irgalmazz nekem," bizonyosan többen is 
érezék ezt a halállal tusakodva. Nem, ezen szent csirát szivé-
ből egészen ki nem tépheti az ember. 

A vallási felekezetek története mutatja, mily hiszékeny 
szokott lenni az a fitogtatott minden hiteni fölemelkedettség ; 
hányszor volt kénytelen a sziv az ész agyrémeivel küzdeni i 

midőn isteni utmutatás nélkül az örök igazságokat tagadó 
értelem mint szárnyszegett sas akart a naphoz emelkedni, de 
szárnyhiányában a földön kellett vala járnia még akkor is, 
midőn Plátók, Socratesek voltak, kik a bölcseséget mintegy 
az égből varázsolták le. „Mennyi titok van a természetben, 
miről a bölcsészeknek még csak sejtelmök sincs" mondá 
Pope. 

Ha tehát a mindenségnek eddig föl nem tárult titkai 
iránt illő szerénység kivántatik a véges észtől, s be kell vár-
nia a kifejlés erejét, nem tagadhatván a titkos erők hatályos 
működéseit : illő kíméletesebbeknek lennünk a vallás titkai 
iránt, melyeknek lényegök Istenben, a végetlenben levén, 
szük korlátú értelmünk világos nézleteinek tárgyai nem le-
hetnek e földön, talán jobban ilyenek leendők ott, hol szinről 
szinre látandjuk az igazat, szentet és jót. 

Még a mennyei világosság honában is hány ember ta-
pogat alig láthatván a lélek ködkörében a feléje lövelő igaz-
ság fénysugarait, melyek azonnal teljesen elétünendenek, 
mihelyt elvonul tőle az értelem gőzkörét szétoszlató segédkéz, 
az egyházi tanitó intézet ! A józan ész azért örömmel fordul 
a religiohoz letevén ennek oltárán vezérfáklyáját, mely csak 
a természeti s emberi körben képes eléggé világítani, nem 
pedig a természetfölöttiben, itt ő magától Istentől kiván ön-
maga vezérfényt. A véges elme soha sem éri el a végtelent, 
a természet bármint erőlködik is, soha természetfölöttivé, 
istenivé nem emelkedik önmagától : örök tátongó örvény vá-
lasztja el e kettőt egymástól, ha azt az isteni kegyelem be 
nem tölti, isteninek kell az emberihez leereszkednie, hogy 
belőle isteni legyen, azért lett Istenfia ember, nem pedig az 
ember Isten, hogy az Istenséget az emberséggel kien-
gesztelje. 

Mennyire mehet az emberi erőtelen erőlködés megis-
merhette volna, ha máskép nem, szünteleni nagy botlásaiból, 
melyekbe itt a vizsgálódó ész, ott az érzékenyen röpködő 
sziv nemünk nem kevés szégyenére sodortatott, vajmi nehéz 
gátolni, hogy a nyugtalan emberi elme mindig ujabb állapot 
után ne sovárogjon, a világ változandóságának törvénye, hogy 
a mi egyszer ő volt, uj legyen ismét s viszont : de mivel az 
emberi természet ilyen, épen azért kivánatos, hogy legyen 

változatlan, örökös, mi őt a folytonosan ingadozót a központ-
tóli messzetávozás veszélye ellen védje. 

Szent hitünk titkait sokszor ellökte magától a büszke-
ség, mint az értelemnélküli gyermek, ki a falravetett árnyék 
után kapkodva mivel azt meg nem foghatja annak létét is 
tagadja; s mi jót állított helyükbe az ész? istenasszony képé-
ben befátyolozottan ültettetett Istennek befertőztetett oltárára 
a kéjhölgy. Szerencsétlen fölvilágosultak ! a tiszta érzés és 
szemérem elfordul a ti oltárotoktól, k ik a szellemi világ ten-
gerét bádgyadt, halvány világú mécscsel kezetekben akar-
játok átvilágositani, a fölfedezhetlent ti fogjátok-e föltalálni s 
êzt a hit világa nélkül ? A fölistenitett ész soha sem volt ké-
pes bálványait az igaz Isten oltárán sokáig föntartani, annak 
csak képzelődése! nagyok, s lia egyik légvárát a tényeket 
bölcsen igazgató fönsöbb kéz lerontja, a másik már készen áll, 
mignem eltemetve látandja egymás után rajongó képzelgése 
minden ábrándképeit, s igy életuntán elásott eszményeinek 
mogorva sirőrévé válik. 

(Folyt.) Bita D. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
EGER, sept. 6-án. A „Religio" jelen félévi 18. és 19-ik 

számában közlött sajtényi levelet válasz nélkül nem hagy-
hatom. Válaszomat azonban a lehető rövidre vonva, a követ-
kezőkben nyilvánítom : 1) A gör. szert. kath.egyház külön 
fegyelmi törvényeit s liturgiáját tüzetesen tanulmányoznom 
sem időm sem alkalmam nem lévén, a „Religio" első félévi 
33-ik számában megjelent s a hajdú-dorogbi magyarajkú g. sz. 
katholikusok népgyüléséről tudósító levelemben nem lehetett 
czélom saját „hibás nézetemet" „állításaimat" s „túlzó nagyí-
tású tudósításomat" közzé tenni, mint a levélíró gondolja ; 
hanem csak egyszerűen leírni azt, mi a népgyűlésen történt 
és mondatott oly g. sz. kath. papok és világiak által, kiknek 
alapos tanulmányáról nem volt okom kételkedni. És épen 
azért 2) nem is volt az, mint a levélíró nevezi, önálló„czikk" 
melybon a fölvett tárgy fölött saját tanulmányon alapuló 
nézetek és állitások szellőztettek volna; hanem csak a történ-
teuet s mondottakat egyszerűen registráló levél; ugyan 
azért hibásan tart ja azokat a levélíró az én „okoskodásaim-
nak" s hibásan támad meg érettök engemet, mint czikkirót. 
3) A levélíró ferdítve idéz. Nem irtam én az idézett levélben 
sehol „magyarajku oroszokat." Ez előttem képtelenség. Ha-
nem irtam „magyarajku gör. szert, katholikusokat," máskép : 
gör. szert. kath. magyarokat. Ha a tisztelt levélíró ezeket 
mind született oroszoknak tart ja s követeli tölök, hogy tanul-
ják meg ismét eredeti anyanyelvűket, ám lássa : mire megyen 
velők ! 

Én legalább ugy tapasztaltam, hogy a magyarajku g. 
szert, katholikusok jó nagy része, kik között éltem, törzsö-
kös magyarnak tartju magát, mint kiknek szépapjaik sem 
tudtak oroszul, s épen nem szopták — mint a levéliró állítja — 
anyatejjel a szláv nyelvet. Azért hiában is utasítaná valaki 
őket az orosz nyelv megtanulására, mely iránt épen semmi 
rokonszenvvel nem viseltetnek ; még kevésbbé lehetne — 
mint a levéliró kivánja — „mulaszthatlan kötelmökké" 
tenni annak megtanulását. Bajos is volna egy teljesen ma-
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gyarajku s oroszul leagkevésbbé sem értő várost vagy falut 
e nyelvre megtanítani. Ok sincs reá. — 4) A levélíró a makói 
„magyarajkuoroszokról" hosszasan disserál és hozzá mégoly 
hangon, mintha ezek védelmére is én léptem volna ki a sikra; 
pedig fönebb idézett levelemben egyetlen hang sincs rólok; 
ügyök állását nem is ismerem. Es én nem is a makói oro-
szokról haliám, hogy „feleletre sem méltattak," mint a levél-
iró rám akarja fogni. — 5) Hogy mennyien vannak a ma-
gyarajku (nem oroszok, hanem) gör. szert, katholikusok? 
annak kifürkészése végett sem az ismeretek tárát, sem Fé-
nyes Elek statistikáját, sem Vályi András topographiáját 
nem lapoztam, mint a sajtényi levélíró teve; hanem fölemlí-
tettem a számot, mely a doroghi népgyűlés szónokai által 
emlegettetett. — 6) Hogy a szerkönyvek magyarítása az 
egyház jelen fegyelmi törvényeibe ütközik, de csak ha pápai 
engedély nélkül történik, nem csak megengedem, hanem tu-
dom is ; de hogy azoknak magyarra áttétele egyátalában a 
katholikus szellembe ütköznék, mint a levélíró állítja, — ta-
gadom. — Végül 7) egy kérdést : valljon miért utasítja a 
levélíró azokat , kik magyarrá naturalizáltatnák magokat, 
szabad választás szerint más „magyarnyelven Istent dicsérő 
vallásfelekezetek" közé ? Talán csak nem akarja őket ma-
gyarrá létük miatt kizárni az egyházból ; vagy csak más 
rítusra akarja őket utasítani ? Igen ; de a protestánsokén ki-
vül nincs más magyar ritus. Bizonyára tollhiba lesz. 

. Debreczeni János. 

BAMBERG. (Folyt.) A kath. sajtóegyletek gondjai 
közé tartoznék továbbá módját ejteni, hogy a kisebb lapok 
is ingyen kaphatnák a kérdéses iratkákat, és ekkép azok is 
terjeszthetnék. 12) Baudri Kölnből ily határozatot kíván 
hozatni : „Azon veszedelmes elv ellenében, mely szerént az 
iskola el volna választandó az egyháztól, s melyet az egyház 
minden rendű ellenségei érvényesíteni akarnak, e közgyűlés 
kimondja a teljes tanszabadságot. Kimondja 2-or, hogy a 
kath. szülőknek kétségtelen joguk van gyermekeik nevelése 
fölött kizárólag határozni, egyszersmind pedig szent köteles-
ségük azokat a kath. hitben nevelni. 3) A közgyűlés egy 
bizottmányt választ, mely azon eszközökről tanácskozik, 
melyek az egyház és szülök jogainak megvédésére czélsze-
rüek a gyermekek nevelésében, ugy szintén a tanszabadság 
kivívásában, valamint a kellő gyakorlati előzményeket is 
megteendi a czél elérésére." Az indokolásban a többi közt 
mondja : Régtől fogva, mióta az állam hatalmába akarja ej-
teni az egész nevelést, kisebb vagy nagyobb mértékben 
megcsonkíttatott a kath. szülők joga gyermekeik nevelésére 
nézve ; és mivel félreismerhetlen, hogy az államot most ke-
resztényellenes áramlat fogta el, kath. szülők nem bizhatják 
reá gyermekeik nevelését. S azért azon zsarnok elv ellené-
ben, mely szerént az iskola el volna választandó az egyház-
tól az ugy nevezett felekezetlen államiskolák által, nekünk 
hangoztatnunk kell a tanszabadság valóban liberális elvét ; 
és ha ezt zászlónkra irjuk, még sok nem katholikus család-
atya is részünkre áll, minthogy ez által sem az államnak sem 
egyes pártnak sem sértjük jogát. Már több országban oly 
iskola-törvények foganatosíttattak, vagy hamar fognak foga-
natosíttatni, melyek az ifjúságot a kath. egyháztól elidegení-
tik ; miért is itt az idő tettel bebizonyítani, hogy Istennek 

jobban kell engedelmeskednünk mint az embereknek, és 
hogy a császárnak megadjuk a mi a császáré, de Istennek is 
a mi az Istené. Ha az állam a családtól azt követeli, hogy 
fölnőtt gyermekei egész földi szerencséjüket, sőt életüket is 
áldozzák föl, nagy áldozatot követel tőlök, de melyet nem 
szabad megtagadni; de ha az állam a gyermekek lelkét kö-
veteli, a mennyiben azokat a szülőktől elvéve keresztény-
ellenes tanítóknak adja át, ez által túllép jogos hatalmának 
határain, és a kath. atyának, ki a házasság szentsége által 
kötelezte magát gyermekeinek a kath. hitben való nevelé-
sére, joga van és köteles is, azon tulkapás ellen minden tör-
vényes eszközzel magát biztositani, megóvni. Ezen óvásnak 
azonban, hogy sikeres legyen, általánosnak kell lennie ; mire 
az alkotmányos életben maga az egyesülési jog is alkalmas 
eszközt nyújt 13) Hülskamp Münsterből kéri elhatároztatni, 
hogy a jövő 20-ik közgyűlés Münsterben tartatnék meg. 14) 
Ugyanaz egy állandó 5 tagu vegyes bizottmány alakítását 
ajánlja, melynek föladata lenne magát érintkezésbe tenni a 
gyűlés helyével ; a szakbizottmányokkal a határozatok vég-
rehajtása, vagy czélszerü javaslatok elkészítése végett, 
ajánlja továbbá ,Pius Blätter' czimü lap kiadását. 15) Wie-
mann, dormundi prépost és a Mentana-alapítvány bizottmá-
nyának elnöke ugyanezen alapítványnak a közgyűlés pro-
grammjába való fölvételét kéri. 

Morrigl tanár Insbruckból a 18-ik közgyűlés határo-
zatainak kivitele felől tesz jelentést. Megyei sajtóegyletek 
Tyrol és Bajorhon néhány megyéjében megalakittattak. A 
kezdet ugyan csekély volt, de már is több lap nyert segé-
lyezést és röpiratok adattak ki. A speyeri egylet a .Rhein -
pfalz nevű lapot alapította. Insbruckban és néhány községben 
olvasóegyletek alakultak. A főegylet már 20 fiókegylettel 
van kapcsolatban. Ezen üdvös működésért a közgyűlés tag-
jainak fölállása által fejezi ki elismerését. 

Stillfried báró a bécsi katholikus egyletek, különösen 
a Vincze-egylet működéséről tesz jelentést, mely 17 confe-
rencziára oszlik. Tekintve a nép részvétét még sok óhajtani 
való van. Prisac kanonok Aachenből az ottani Jósefegyletröl, 
Schröder székesegyházi vicarius a Bonifaczius egyletről szól. 
Az utóbbira vonatkozólag az első indítvány oda irányul, hogy 
ezen egylet kiválóan fontosnak jelentessék ki ; a második, 
hogy annak támogatása a katholikus Némethon becsületbeli 
kötelmének tekintessék ; a harmadik kimondatni óhajtja, hogy 
az egylet további szervezése Némethonban szükséges. Mind-
három indítvány egyhangúlag elfogadtatott 

Witt Regensburgból jelentést tőn a keresztény művé-
szet s különösen zeneosztálya fölött, melyet vagy 30 tag-
látogatott meg. — Moufang kanonok a 4-ik osztály, (Tudo-
mány és sajtó) működését ismerteti meg. Wambolt báró a 
6-ik oszt. előadója jelenti, hogy egy pénztár alapítása inditvá-
nyoztatott, melyből mindazok, kik a kath. ügyért szenved-
nek, segélyeztessenek, mely indítvány azonban elejtetett. 

Sept. 1. A 19-iki nagygyűlés most már a kitűzött fel-
adatok megoldásában egész erélylyel fáradozik, miután teg-
nap az osztályok megalakítása által a munkafelosztást esz-
közölte. Mialatt az esteli nyilvános gyülekezetben a szónokok 
a katholicismus elveit és irányát fejtegetik, a zárt ülések az 
osztályok által teendő jelentésekkel foglalkoznak. Ezek tu-
lajdonkép a közgyűlés munkakamarái. 



Mint minden évben, ugy az idén is a tudomány és sajtó-
osztály kelt legnagyobb figyelmet, és vonz legtöbb tagokat. 
Hétfői ülésében Kaatzer az „Echo der Gegenwart" kiadójának 
indítványa (katholikus lapok számára alapítandó úgynevezett 
correspondanzia megalapítása) vétetett tárgyalás alá. Jobbá-
ra szerkesztők és publicisták szólottak az ügyhöz. Birle szer-
kesztő Augsburgból figyelmeztet, hogy már 3. év előtt hason 
indítványt tőn, melynek elejtése után kijelenté már akkor, 
hogy minden évben fogja ismételni. Ma a körülmények ked-
vezőtlenebbek, a mennyibenFrankfurt nem többé azon semle-
ges hely, mely sajtóbureauféle intézmény alakításának ked-
vezne. Dr. Niedermayer is kivihetlennek tar t ja az indítványt; 
Birle fel nem foghatja, hogy már ismét más szervezethez 
akarnak nyúlni, miután Fuldában és Insbruckban sajtó-egy 
letek alapitása ajánltatott e czélra. Ezen egyletek még csak 
kevés megyében léptek életbe, azért a már megkezdett ügy-
nek kibővítésén kell inkább fáradozni, mely már is hozott 
gyümölcsöket. Miután Wörl könyvkereskedő Würzburgból 
ismételten egy délnémet sajtóbureau alapítását sürgette, fel-
kelt Bûcher a „Donau Zeitung" kiadója és hatalmas szavak-
ban ajánlotta, hogy minden figyelem az Insbruckban ajánlott 
sajtó-egyletftkre fordittassék, melyek által sajtobureauk fe-
leslegessé válnak. 

Elénk vita után, melyben Bucher kifejté azon nagy-
szerű anyagi áldozatokat, melyeket mainap egy nagy lap 
követel, és az igényeket, melyeket egy jelesen képzett szer-
kesztő párt ja irányában tehet, Kaatzer indítványa fölött a 
napi rendre térést javasolta, mely indítvány elfogadtatván az 
osztályülés véget ért. 

Ugyanazon osztály 2-dik ülésében következő külön-
szerü indítvány • tétetett : a katholikus nevelészeti egylet 
mindaddig ne tekintessék katholikusnak, ameddig ki nem 
mondja, hogy a bajor általános nevelészeti egylet tagja a 
kath. paedagogiai egyletben helyet nem foglalhat. Ez indít-
vány fölött is napirendre tértek. 

Most érdekes is heves vita keletkezett a „tanítás, az 
oktatás szabadság" olve fölött, mely kérdést indítvány alakjá-
ban Baudry Kölnből terjesztett az osztály elé. Elfogadását 
Dr. Kuhn Párisból ajánlá. Midőn más oldalról azon megjegy-
zés tétetett , hogy távol sem jutottunk még annyira, mi-
szerént oly végeszközhöz kellene nyúlni minő a korlátlan ok-
tatásszabadság el vének kihirdetése ; Bucher erélyesen lépett 
az oktatásszabadság védelmére, csudálkozván azon, mint 
lehetne még most is késedelmeskedni, várakozni. Bucher in-
ditványa, jelentse ki a gyűlés az oktatásszabadságot, mint az 
ő elvét, nagy tetszéssel fogadtatott. 

Ekkor felkelt az elnök Moufang, és tüzetesen fejtegeté 
az egyház és állam közötti viszonyt, melylyel mérsékelvén 
az oktatásszabadság melletti lelkesedést azon indítványt té-
vé : jelentse ki a közgyűlés, hogy az iskolai ügyekbeni jelen 
birtokállás tartassék meg egész erélylyel, mielőtt a szabad-
ság elvének kihirdetését megtennék. Baudri elragadó ékes-
szólással és lelkesedéssel világitá meg az oktatás ügy terén; 
teljes szabadság szükségét oly államban, mely szakított a ke-
resztényelemmel, és az egyházat támadván meg az iskolát 
elkeresztényteleniti. Semmiféle társasviszony — kiált fel 
szónok — oly állammal, mely nem keresztény többé. Sza-
badság a tanítás terén, mert mi azt elbirnók. Nincs többé 

keresztény állam, csalódás, ha valaki azt hinné, hogy olyan-
ban él. Azért nekünk a népre kell tekintenünk, és hogy azt 
birjuk, az iskolával törődnünk. Az egyházellenes pártoknak 
oly elvet kell elébök állítanunk, melyet meg nem támadhat 
nak, a tanítás szabadságának elvét. Ha ezt birjuk, akkor ki 
kapjuk az államtól azt, mit jogosan követelhetünk. De uraim 
amit magunk számára akarunk, más számára is kell akar-
nunk, protestánsoknak protestáns, zsidóknak zsidó iskolákat. 
Szabadságot nekünk de másoknak is az egyenjogúság alapján. 

Freitag nymphenburgi lelkész óv attól, hogy az állam-
tól túlságosan távozzunk, de Kuhn, Baudri, Bucher csak 
annál nagyobb tűzzel védték a teljes szabadságot, annyira 
nőtt a vita heve, hogy az elnöknek csak nehezen sikerült 
rendet tartani Grón Karlsruheból, Badenböl vett példák 
által kimutatja, hogy a modern állam tényleg minden egy-
házellenes pártoknak ad oktatásszabadságot, csak az egyház-
nak nem, és azért oly állammal nem lehet szövetséget kötni. 
Igy a badeni kormány Karlsruheban a kath. alapítványokat 
elvette, bepöröltetvén annak kiadására itélettett, de azért ez 
óráig nem adta ki a vagyout. Végre feláll Haffner tanár 
Mainzból és a vitának oly fordulatot ád, hogy azon szabad-
sági elvet ellenkezésbe hozza az egyháznak a szabadságróli 
nézetével. A korlátlan oktatásügyi szabadságot meg nem 
tűrhetőnek nyilvánítván. Támogatta őt Becker speyeri egy-
háztanácsos, olykép módosítván az indítványt, hogy az egy-
háznakjoga van iskolákat alapítani, anélkül, hogy a teljes ok-
tatás szabadságot sürgetné. Miután Wolfsteiner eichstädti 
kanonok is ily értelemben nyilatkozott volna, a két irány 
képviselői egy conipromissumban egyeztek meg, melynek 
folytán következő nyilatkozat fogadtatott el : A katholikus 
szülők joga gyermekeik nevelésére nézve kétségbevonhatlan, 
miből folyik a katholikusok joga tanodáikra és iskolai alapít-
ványokra, és a törvényhozástoli követelés jogosultsága : sza-
badon alapítani tanitézeteket. Az iskolának az egyháztóli 
elszakítása esetében a katholikusok teljes oktatásügyi sza-
badságot követelnek. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
„Meditations sur la religion chrétienne dans ses rapports avec 

l'état actuel des sociétés et des esprits." Par. M. G u i z o t . 

(Vége.) 

„De midőn e hódolatomat bemutatom a tudományok 
ezen diadalának a dolgok valódiságával állítom azt szembe, 
szembe a végtelen universummal és azon végtelenül kicsi 
ponttal, melyet az ember vizsgál, tanulmányoz ; és ekkor, 
kénytelen vagyok elismerni, hogy az universum végtelenül 
több tárgyat foglal magában, melyeket az emberi szellem 
még nem is érintett és végtelenül több rejtélyt, melyeket az 
ember még nem oldott meg. Melyik csillagász mondhatja, 
hogy ő már kiszámította mind a világokat, és szemét egész 
odáig emelte, hol azok léteznek ? Melyik physiologus állit-
hatja, hogy élet van vagy nincs minden világokon, és ha van, 
hogy az nem lehet más alakban, nem más föltételek alatt, és 
csak azon törvények szerént, melyek a mi földünkön ural-
kodnak? Tudományunknak igen szerénynek kellene lenni 
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tudományos tudatlanságunk mellett. A keresztény tudatlan-
ság tudja ezt, és a nélkül, hogy megszűnnék csudálni az em-
beri tudomány müveit, alázattal meghajol Isten müve előtt, 
mely amazokat végtelen mérvben meghaladja." 

Ha a hála azon szolgálatért, melyet Guizot ur általában 
a keresztény ügynek ily szép és alapos nyilatkozata által 
tett, nem foglalna el szivemben magasb helyet, mint az el-
lenmondási viszketeg, több helyet föl hoznék ezen figyelemre 
méltó fejezethői a keresztény tudatlanságról ; nem hiszem 
egyébiránt, hogy valaki elfogadhatná azt, mit szerző a tudo-
mányos és mysticus theologusról mond. Guizot ur, ki oly 
igen tudja becsülni az emberi szellemnek bármily téren nyi-
latkozó törekvését a kijelelésben, kifejtésben és fölfogásban, 
több helyet és jogot engedhetne az emberi szellemnek a tit-
kok és kinyilatkoztatott igazságok terén is. A hittudomány a 
legkisebb részletekbe ereszkedett atévely és hiba részleteinek 
megczáfolásában, és diadalmaskodva a dogmák minden ellen-
ségein hatalmas szárnyakkal emelkedett a legnagyobb ma-
gaslatokra. IIa a theologia azon korlátok közt maradt volna, 
melyeket Guizot urnák óhajtása kiszab, nélkülöznénk a szt. 
atyák azon értekezéseit, melyekben a legmélységesb búvár-
latok a legragyogóbb szikrázatokkal vegyülnek. A mi a 
mystica theologiát illeti, a szerző oly szépen beszél az emberi 
lélek jámbor, gyengéd magasultságáról, hogy e pontra nézve 
szinte elfeledteti a köztünki különbözést, és gondolatink 
megegyeznek azon bizalomban, hogy az állapotot,, melyet 
Isten az embernek készített, mindig édes leend elfogadni. 

A „keresztény élet" fölötti elmélkedés, mely a könyvet 
bezárja, visszaadhatlan szépségű; magasztos leírása az a ke-
reszténység müvének a földön, mint elenyészhetlen, termé-
keny műnek, mely mindig hatalmasb mint azok, kik azt 
megtámadják. A szerző ígéri, hogy legközelebbi elmélkedé-
seiben a keresztény történelem authenticitását és tekintélyét 
fogja tárgyalni. 

Sokszor volt alkalmam elismerésemet kifejezni azon 
vallási munkálatokért, melyokkel Guizot ur életének alko-
nyát oly nemesen jelzi ; ö nem zár el ugyan minden rést az 
ellenfél elöl, de helyét megállja. A helyett, hogy tekintélyre 
támaszkodnék, saját érzékét, értelmét veszi alapul, és ez az 
oka, hogy a szabad gondolkozókat nem fegyverzi le, ámbár 
súlyos csapásokat mér reájok ; a keresztény igazságnak raj-
zolása őt sokszor katliolikusnak sejteti tudtán kivül, nem 
akarom mondani, hogy akarat ja ellen is 

Az élet minden korszakában legnemesebb foglalkozás, 
védeni az isteni dolgokat ! de nem ismerek semmi meglepőb-
bet és tiszteletre méltóbbat, mint ha azt látom, hogy vala-
mely jeles ember az ő aggkorát szenteli az emberiség fensőbb 
érdekeinek szolgálására. A régi keleti világban minden ag-
gastyán pap volt, mintha a végperczek közeledése, nem tu-
dom, miuö viszfényt kölcsönözne ekkor az ember a láthatlan 
létnek világából. Guizot ur, kire az évek halmozódnak azok 
terhének érzése nélkül,előttünk ugy tűnik föl,mint kinek hom-
loka körül játszadoz a közelgő vég és kezdet, és ki minél 
inkább közeledik a sirhoz, annál jobban megérdemli, hogy 

hallgassuk meg őtet. És mi hallgatni fogjuk őt, daczára a 
nehezített politikai helyzetnek, melynek rajzát adja, a tar-
talomdus előszóban. Napjainkban a religio mindenbe vegyül 
éppen azért, mivel az általános fölbomlás közt a világ szabályzó 
nehezékei az ő kezében vannak. 1-k. 

VEGYESEK. 
— A ft. S z a b ó k y Adolf tevékeny elnöklete alatt 

álló kath. legényegylet igen szép kiállítást rendezett; az 
egri is f. h. 8-án tartotta alakulásának 8-ik évnapját, melyen 
a kegyelmes érsek ő exclja is megjelenni méltóztatott. — A 
különféle egyletek egyik főtényezője levén a kath. hitélet 
emelésének, csak örvendeni lehet, hogy főpapjaink ottani 
megjelenésök által is tanúsított érdekeltségüknél fogva azok-
nak ösztönt, lendületet nyújtani sietnek. 

— A rhenusi Poroszországban a kolostorok igen nagy 
szabadságnak, növekedésnek és virágzásnak örvendenek. 
Coblenzben vannak jezsuiták, capucinusok, kegyesrendiek, 
clarissák, ágostoniak, forenczrendiek stb. A porosz királyné 
különös jótékonyságban részelteti őket. Ámbár protestáns, 
két virágtartóra maga rajzolta Jézus és Mária nevét és aján-
dékozta a plebaniatemplomnak. A plebanus hozzá folyamod-
ván, hogy egyik convent vétetnék ki az adó terhe alól, kiesz-
közölte, hogy csakugyan fölmentetett. Igy járnak el a pro-
testánsok Poroszországban ! 

— Az Augsb. Postzeitung szerént^, limburgi püspök 
körlevelet bocsátott ki a kath. és protestáns iskolák elválasz-
tása i ránt ; fölhívja a katholikusokat, hogy a szeptem. 13-ki 
országgyűlés előtt tiltakozzanak a felekezetnélküli iskolák 
ellen, és mindazon tanítókat, kik a nassaui iskolatörvény-
javaslat mellett fognának szavazni, a hitoktatási szabadság 
megtagadásával fenyegeti. 

— Genfben aug. hóban tartatott népgyűlés, mintegy 
2000-en lehettek jelen, az egyháznak az államtól való elvá-
lasztása ügyében, mely a gyűlés véleménye szerént, ha ki-
mondatnék, aligha válnék egyházuk kárára, mint az atlanti 
tengeren tuli köztársaságban ez már kezdettől fogva létezik. 
A főszónok egy azelőtt rationalisticus prot. lelkész, jelenleg 
pedig sermérő volt, Wagner nevezetű. A gyűlés a következő 
határozatot hozta : „Elismerjük és kinyilatkoztatjuk, hogy 
az államnak az egyháztól való elválasztása az igazságnak és 
egyenlőségnek egyik alapelve." 

— Bonaparte bibornok értesülvén, hogy a bibliának nincs 
kath. fordítása arabs nyelven, és hogy emiatt a kath. missio-
nariusok is prot. forditást kénytelenek használni, a moussoli 
missio főnökének, Lyon atyának irt, hogy foganatosítana 
arabs forditást, ajánlkozván egyszersmind a fordítás, és kia-
dás költségeinek fedezésére. 

— Megjelent a Szent-Istváu-Társulatnak 1869-i évre 
szolgáló naptára. A benne előforduló olvasmányok czimei a 
következők. A romai pápának örök adósa Magyarország, 
Devics Józseftől ; Egy iparos boszuja, Székhalmitól ; Az Or-
solya-zárda és templom Sopronyban, képpel, Hérits Antaltól ; 
Sz. Péter, versezet, Bányász Ödöntől ; A Balaton és vidéke, 
Vaszary Kolostól; A tündér, vígjáték ; Jelenetek az 1866-ki 
romai hadjáratból. 

S a j t ó h i b a : A legutolsó szám első czikkének végsza-
vai ekkép olvasandók : Cecinimus vobis et non saltastis, 
lamentavimus vobis et non planxistis stb. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten X868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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Korszerű eszmék. 
(Vége.) 

Istent káromolni, tagadni valamely folyóirat-
ban sokkal bűnösebb tény mint a politikai hatalom 
ellen zendülni, és Proudhon káromlásai valóságos 
gyalázatja századunknak. Tagadni a birtokjogot 
sokkal bűnösebb mint lopni; tagadni a morált vét-
kesebb mint rágalmazni az erkölcsöt ; tagadni az 
igazságot bűnösebb mint hazudni. Szóval a.termé-
szet törvényének nyilvános, önkénytes, makacs ta-
gadása bűnösebb mint annak esetleges megszegése ; 
mert az által minden mult, jelen és jövő merények 
igazoltatnak és azok részeseivé tétetünk. 

A sajtószabadságnak lehetnek védvei; de azt 
kiterjeszteni egész az igazság tagadásáig, tagadásáig 
a természeti törvénynek, mint azt a szabadgondol-
kozók vitatják és akarják, ellenkezik a természeti 
törvénynyel szintúgy mint az istenivel. 

Igaz, hogy a fejedelem is visszaélhet hatalmá-
val mint az iró szabadságával ; ámde a lehető 
visszaélés valamely joggal miként ronthatja le a jo-
got magát? A sajtónak azért engedni büntetlen sza-
badságot, hogy ez által megakadályoztassék a hata-
lom visszaélése, annyit tenne, mint egyik visszaélést 
még nagyobbal akarni lerontani, és megölni a bete-
get, hogy súlyos betegsége orvosoltassék. Azt 
mondják, egyedül a közvélemény bir küldetéssel a 
sajtó fékezésére; de valljon a közvéleménynek nem 
könnyebb-e korlátozni a fejedelmet, mint az ezernyi 
irót, kiket nem lehet megragadni mint a termitákat, 
és kik rothadásba hozzák az állam hajóját anélkül, 
hogy orvosolni lehetne, ha szabadon bocsáttatnak? 

Nem a jogos gyakorlatot, hanem a visszaélést 
kell akadályozni, melyet a fejedelem elkövethetne 

a társadalomra nézve különben okvetlenül szüksé-
ges hatalommal. Midőn tanokról van szó, hogy a ha-
talommali minden visszaélés gátoltassék, szükséges, 
miszerént az vagy csalhatatlan legyen, vagy csalha-
tatlannak legyen alávetve. Isten erre nézve kezdet-
ben akkép gondoskodott, hogy Ádámnak minden 
természeti igazságok biztos, csalhatlan megismerhe-
tését adá. Később a bukás után az isteni törvény és 
az egyház csalhaflansága szolgált közegül. A katho-
licismuson kivül, megvalljuk, a megbukott természet 
után lehetet'ennek tart juk a rejtély megoldását. A 
két rosz közül a kisebbet kell választani, és föntar-
tani a hatalom jogát, daczára a lehető vagy való 
visszaélésnek inkább, mint büntetlenséget adni a 
sajtónak, mely tagadása minden törvénynek, tehát 
a a, örök, természeti, isteni és emberi törvényeknek is. 
A gondviselés különös dispositiója által a fejedelem-
nek inkább érdekében fekszik az igazságot és igaz-
ságosságot védeni mint a hazugságot, gonoszságot, 
és pedig annál jobban, minél inkább föntartja sza-
bad akaratját és minél kevesbbé tette magát a pá-
holyok és pártok rabszolgájává. 

A politikainak mondott szabadság, a legújabb 
magyarázat szerént, ép ugy ellenkezik a természeti 
joggal mint a gondolkodás és sajtó szabadsága. Gyö-
kerestől tagad minden hatalmat tagadván, hogy ez 
Istennek a szolgája ; mert Isten nélkül nincs hatalom, 
sem respublicai, sem monarchiai; hatalom nélkül 
pedig nincs társadalom, a mint erről az ész és a né-
pek érzelme egyaránt tanúskodik. 

A természeti jog szerént, minden souverain, nép 
vagy monarcha, hatalmát Istentől nyeri, és arról Is-
tennek felelős, de csak egyedül Istennek; ez által 
van kötve a souverain nép épen ugy mint a kirá-
lyok, ha tetteiknek érvényt akarnak szerezni. Min-
den törvény, mely a természeti törvénynyel ellenke-
zik, semmis önmagában, ha mindjárt egy egész nép 
szavazta is volna meg, mert inkább kell engedelmes-
kedni Istennek, mint az embernek, még az összes 
emberiségnek is. 

A politikának a religiotól való elválasztása, 
24 
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mely főalapját képezi a mostani politikának, taga-
dása minden isteni és emberi jognak ; mert Istennek 
mint mindenek alkotójának elévülhetlen joga van, 
hogy neki engedelmeskedjenek ; az embernek pedig 
elévülhetlen joga van nem engedelmeskedni más 
embernek, hanem csak egyedül Istenért. Szégyen-
pír futja át a polgár arczát és méltó boszankodás, 
ha törvényhozóul pantheista vagy atlieus adatik 
neki ; mert az ily törvényhozó már egyedül az által 
is, hogy ó' tagadja Istent, megsérti az állampolgár-
nak jogát, midó'n törvényt szab neki, mely egyedül 
agyából kelt ki. 

Minden népeknél a vallás volt elsó' alapja a 
törvénynek, és ez volt az oka, hogy a természeti 
rendben a királyság pajti jelleget öltött, melyet a 
kereszténység megtartott, és igy a királyok is az 
Ur fölkentjei. 

A természeti rendben a társadalom feje, legyen 
ez családatya vagy fejedelem, kettős jelleggel bir ; ő 
a társadalom irányában képviseli Istent, kinek ne-
vében azt kormányozza; a társadalmat pedig Isten 
irányában, kit imád és kinek mindannyiak nevében 
szolgál. Innen származtatandó az egész ó-korban a 
papság és királyság, a papság és atyaság közti szö-
vetség. A régiek csalatkoztak, midőn hamis istene-
ket imádtak, de nem csalatkoztak ez eszmében, me-
lyet magoknak alkottak az atya és fejedelem vallási 
kötelmeiről. A természet törvényeit megrontották, 
megsértették de legalább nem tagadták, mint azt a 
mostani civilisatio teszi. 

A birodalom és papság közötti természetes szö-
vetség fejti meg, hogy az ó-korban a fejedelmek 
egyszersmind a vallás főnökei is voltak ; Caesar 
egyszersmind sumnius pontifex is volt, és még nap-
jainkban is a chinai császár és a török sultán a pol-
gári ügyeknek szintúgy mint az istenieknek élén áll. 

A kereszténység nem rontotta le ezen természeti 
törvényt, de megtisztitá, tökéletesité fejedelmi pap-
ságot ismervén el Krisztusban, ki egyedüli papja- és 
királyja a keresztény társadalomnak, mivel egyedül 
ő a közvetitő Isten és az emberek közt. Isten nevé-
ben ő kormányozza a mindenséget, és közbenjár 
minden emberekért, kiknek ő képviselőjük Istennél, 
mert az emberi természet egészen benne van. ő az 
universum embere. 

Miuden keresztény királyság a fejedelmi és szel-
lemi papságnak kifolyása. A fejedelmi pápa ezt 
egész teljében birja; a királyok és többi kereszté-
nyek abban ténykedésök köréhez képest aránylag 
részesülnek. 

Sőt a nem-keresztény királyságok is némileg 
jelképei a fejedelmi papságnak; és azért az iras a 
királyokat, a többi közt Cyrust, az Ur fölkentjeinek 
nevezi. Azon mozgalom, mely Németországban szem-
lélhető, és mely megfosztani igyekszik a prot. kirá-
lyokat a papi jellegtől, melyet bitoroltak, igazságos 
büntetése az ő és atyáik lázadásának. Ezen mozga-
lom hasznára lehet az egyháznak, mert Isten annak 
javára intézi a világ minden eseményeit; de azért 
nem szabad önmagunkat ámitani : a szabadelvüség, 
mely azok leszállítását idézi elő, önmagában rosz és 
ellenkezik a természet törvényével, mely a fejedel-
met az egyház külrőli fejedelmévé tette már csak 
azon oknál fogva is, mivel ő Isten szolgája a jóra. 

A mit a jó hivő kivánhat, az nem a vallásnak 
elválasztása az egyháztól, a papságnak az államtól ; 
hanem az, hogy az államnak legyen igazi vallásos-
sága, és a fejedelem legyen valódi externus püspök, 
ki a pápának legyen alávetve a vallás- és a válto-
zatlan igazságokra nézve, legyenek ezek akár termé-
szetiek akár kinyilatkoztattak. 

íme ezért tölthetne el félelemmel a forradalmi 
mozgalom, mely a prot. államokban észlelhető; de 
bizunk Istenbe, ki a roszbol is jót tud származtatni, 
és igy azt is a romai, apostoli egyház szabadságá-
nak javára fogja forditani. 

A divatos jog, mely az egyház és állam, a szel-
lemi és földi rend, a természet és kereszténység el-
választásának következménye, s melynek evangé-
liuma az emberi jogok 1798-i meghatározása, ép oly 
kévéssé tiszteli a házi, családi tekintélyt is, mint a 
politikait, ép oly kevéssé a tulajdonjogot mint a 
vallást és józan észt. Ha egyszer az erkölcsileg 
tönkre jutott ember ellöki magától a kereszténységet 
és gyűlöli az isteni jogot, egyszersmind könnyen 
elveti, megsérti a természeti törvényeket is, ellök 
magától minden igazságot, minden természeti jogot, 
mely genirozza büszkeségét, szenvedélyeit, ellöki 
magát az atyai jogot, törvényt is. Ha Isten mellőz-
tetik, áll Rousseaunak logikája midőn ekkép ir : „A 
mint megszűnik a gondoskodás, a gyermekek kivéve 
az engedelmesség alól, melylyel az atyának tartoz-
nak; az atya kivéve a gond alól, melylyel gyerme-
keinek tartozott, egyenlőkép függetlenek lesznek 
egymástól. Ha tovább és együtt maradnak, ezt csak 
önkénytesen teszik, és a család mintegy szerződés 
által áll fön egyedül. A család első példánya a poli-
tikai társulatoknak. Az államfő képe a családatyá-
nak ; a nép a gyermekeknek, mindnyájan szabadok-
nak, egyenlőknek születtek, s szabadságukat csak 
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önhasznukért áldozták föl." A divatos szabadság, 
mint a naturalisants gyümölcse, titkos principiumja 
mindazon törvényeknek, melyek ma az atyai hatal-
mat sz'ntugy aláássák mint a politikait. 

Isten nélkül nemcsak az emberek de a dolgok 
fölött sincs joga, hatalma az embernek, Isten nélkül 
nincs tulajdonjog; mert ez a teremtó'nek jogából 
származik teremtményei fölött, melyet ő az embernek 
delegált, mint Mozses tanitja. Nem rég a „Journal des 
Debats", mely egyik elöharczosa az u j jognak, egye-
nesen tagadta a testületi birtokjogot „minden kivált-
ságos testületnek, minden különlétü egyesületnek el-
nyomása, volt az általános szabály, mely alól a cle-
rus sem vétetett ki, erre is alkalmaztatott az általá-
nos szabály. A mint a clerus, ugy testület volt az 
egyetem is. Önfentartási eszközeit ez is azon alapít-
ványokból nyerte, melyeket királyok, fejedelmek és 
egyes magányzók tettek javára. Az „Assemblée-
Constituante" megszüntette a testületet, és javait az 
államra visszaesendőknek nyilvánította." Elfogadva 
ezen általános elvet el kell fogadni annak alkalma-
zását is, és igy a nevezett lap igazolni akarja a cle-
rus megfosztatását Olivier és Montalembert ellen. 

Nem mondja ugyan ki, mit gondol a nemesek 
és polgárok, az iparosok és munkások confiscatiójá-
ról, de ha következetes, igazolnia, védenie kell ezt 
is, annál inkább mivel az u j jog egyik maximája 
szerént „a népnek nincs szüksége védokra, hogy té-
nyeit megerősítse." Bizonyos értelemben a forrada-
lom deductioit az írás is megerősíti, a mennyiben 
irva van, hogy minden hatalom Istentől származik 
és igy Isten nélkül nincs hatalom ; ha tehát tagadatik 
Isten, az embernek nem lehet hatalma bárki és bármi 
fölött. Szigorúan véve a dolgot Isten nélkül nincs 
bölcselem, nincs morál, nincs család, sem tulajdoni 
jog, tehát nélküle nincs természeti rend : és azért 
szűnjenek meg erről beszélni azok, kik kizárják a 
religiot! A szentatyák bűnnek mondák mindazon 
vágyat, szót és cselekedetet, mely a természet törvé-
nyével ellenkezik, már pedig a természet első törvénye 
engedelmeskedni a teremtőnek ; mely engedelmességet 
azonban könnyen megtagadja az ember, lia a ma-
laszt, melynek szerzője Krisztus, nem jőn segítségére. 

Mindezekből kiderül, hogy a forradalom taga-
dása a természeti törvényeknek, az egész természeti 
rendnek, melynek fölszabadítását negélyezi a forra-
dalom. Láttuk, mint éreztek e tekintetben az ó-kor 
bölcsei, de egyszersmind hozzátevők, hogy a bűnbe 
esés után a természeti törvény és emberi jog nem 
mellőzhetik az isteni törvényt és tekintélyt. A forra-

dalom ellökve magától a religiot az államot átengedi 
a megbukott természet régi setétségének, nagyravá-
gyásának, szörnyű szenvedélyeinek; ily állapotban 
semmit sem fognak adni akár a józan észre akár a 
természeti törvényre. A politika, csak ugy fog bánni 
az emberrel, mintha merő állat volna nem látván 
másban haladást, mint a mi physicai lényére, vá-
gyainak kielégítésére vonatkozik. 

Természeti rend létezhetik ugyan, de a keresz-
ténység nélkül nem birja magát föntartani, mert 
Isten, ki azért is teremté az embert, hogy Krisztus-
nak anyát adjon, testvéreket és országot : mindent 
ezen czélra is rendezett be. 

Az Isten által alapított rendben a természet 
nem tudván magát föntartani, még kevesbbé képes 
elvesztett épségét visszaszerezni a kegyelem segit-
sége nélkül. A bukás előtt az ember azon természeti 
segélylyel, melyet Isten minden lénynek megadott 
természeti czéljának elérésére, megtarthatta a ter-
mészetnek minden törvényeit Krisztus malasztjának 
segitsége nélkül ; mert az ember akkor még megvolt 
teljes épségében, vagyis a teremtménynek a teremtő 
irányábani alávetésben. Mindamellett is szüksége 
volt a kereszténységre, szüksége a malasztra, mely-
nek az forrása, hogy a természetfölötti életre ernel-
kedhessék és föntarthassa természetének épségét. A 
bukás után azonban másért is szüksége volt a ke-
reszténységre, hogy orvosolhatná az annyira megseb-
zett természetet, szükséges volt megjavitani az értel-
met és akaratot, a családot és társadalmat; és igy a 
ki kizárja a kereszténységet a társadalom viszonyai-
ból, ellöki az egyedüli eszközt, mely a tagadhatlan 
bukás után ujjászülheti az embert, fölemelheti a tár-
sadalmat. 1-k. 

Ő Herczcgségc, Magurország prímásának válasza 
az autonomia ügyében, mélt. gróf Z i c h y Jenő urnák, mint a 
székesfehérvári egyházmegyéből összegyűlt katholikusok ér-

tekezlete elnökének. 

Méltóságos gróf! Vettem nagybecsű sorait, melyeket a 
f. é. julius 7-kén Székesfehérvárott egybegyűlt katholikusok 
értekezletének eredményéről hozzám intézni szives volt. 

Kétségkívül nemcsak fontos, de örvendetes is azon 
vallásos buzgalom, mely a katholika egyház világi híveinek 
azon törekvésében nyilvánul országszerte, hogy a clerussal 
egyesülve, az elidegenithetlen vallásszabadság ősi elvének 
szellemébon, a magyar katholika egyház törvényes függet-
lenségét és autonómiáját az állammal szemben biztosítani s 
concret alapra fektetni segítse. 

A hasonló czélra irányzott székesfehérvári értekezlet 
tisztelt tagjainak azonban bizonyosan nagy megnyugtatásul 
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szolgáland, liogy felszólalásukat e fontos ügyben a püspöki 
kar megelőzte, s a szükséges előmunkálatokat már azon stá-
diumig eljuttatta, hogy a törvényhozási tevékenység közelebbi 
u jabb megindulásának első napjaiban már az elhatározó ve-
gyes értekezletek fognak megtartatni. 

Megemliti Méltóságod, hogy a székesfehérvári értekez-
let egyúttal az országgyűléshez is folyamodott közremunká-
lás végett. 

Ez t mindenki időelőtti lépésnek fogja tartani, a ki tudja, 
hogy a törvényhozás, éppen a vallásszabadság törvényes 
elvénél fogva bármily vallásfelekezet belügyeiba csak azon 
esetre avatkoznék, ha e végre az egyház nevében s annak 
törvényesen elismert képviselői által intorventióra felhi-
vatnék. 

Ily interventiónak szüksége azonban a katholika egy-
ház autonomiája érdekében csak akkor állana be, ha az egy-
ház függetlenségének gyakorlata és biztonsága az állam 
részéről váratlan nehézséggel találkoznék, mitől épen az oly 
gyakran idézett 1848. 20-ik törvényczikk határozatánál fogva 
tar tani annál kevésbé lehet, minthogy ez utóbbi törvény nem 
módositotta, hanem csak kiterjesztette azon önállást, sza-
badságot s jogokat, melyeknek háborítatlan gyakorlati birto-
kában a katholika egyházat, a vallásszabadság mély érzetén 
alapult törvények, — az alkotmányos józan haladás rövidsége 
nélkül — első szent királyunk óta közel 9 száz esztendőn át 
megőrizték, — s bizonyosan meg fogják ezentúl is őrizni. 

S óhajtván, hogy e jogérzet a magyar nemzetet, a köz-
szabadsággal összhangzásban változatlanul vezérelje, s hogy 
e szent czélra való törekvésben a vallásos hűség különösen a 
katholikus híveket egyesítse, — kitűnő tiszteletem nyilvání-
tása mellett maradok, Méltóságodnak, Esztergom, septem. 4. 
1868. alázatos szolgája : SIMOR JÁNOS, s. k. esztergomi 
érsek. 

I n d e x . 

Decretum Feria II , die 31 aug. 1868. Sacra Congregatio 
eminentissimorum ac reverendissimorum SanctaeRomanae Ec-
clesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa 
IX. sanctaque Sede Apostolica indici librorum pravae doctrinae 
eorurademque proscriptioni, expurgationi, ac permissioni in 
universa christiana Republica praepositorum et delegatorum, 
habita in palatio apostolico vaticano, damnavit et damnat, 
proscripsit, proscribitque, vel alias damnata atque proscripta 
in indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat 
opera, quae sequuntur : 

Essai sur les oeuvres et la doctrine de Machiavel, avec 
la traduction litterale du Prince, et de quelques fragments 
historiques et littéraires : par Paul Deltuf. Paris, C. Rainwald, 
libraire-éditeur, 1867. — Catecismo politico constitucional, 
escrito por Nicola Pizarro. Tercera ediction. Mejico imprenta 
de Ignacio Cumplido, 1867. 

I taque nemo cuiuscumque gradus et conditionis prae-
dicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco et 
quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut édita legere, 
vel retinere audeat, sed locorum Ordinariis, aut haereticae 
prävitatis Inquisitoribus ea tradere teneatur, sub poenis in 
indice librorum vetitorum indictis. Quibus Sanctissimo Domino 

Nostro Pio Papae I X . per me infrascriptum S. I. C. a secretis 
relatis, Sanctitas Sua decretum probavit et promulgari prae-
cepit. In quorum fidem, etc. 

Datum Romae, die 2 septembris 1868. 
ANTONINUS card. DE LUCA, praef. 

Fr. ANGELUS VINCENTIUS MODENA, ord. 
praed. S. Ind. Congr. a secretis. 

Loco -j- sigilli. 

Die 3. septembris 1868 supradictum decretum affixum 
et publicatum fuit ad S. Mariae super Minervám, adBasilicae 
Principis Apostolorum, Palatii S. Officii, Curiae Innocentia-
nae valvas et in aliis consuetis urbis locis per me Aloysium 
Serafini apost. Curs. 

Philippus Ossani, Mag. Curs. 

Szellemi életünk főbb árnyvonalai. 
(Folyt.) 

Higyj, de jól megnézd kinek, tanit ja a közmondás, higyj, 
de jól megvizsgáld mit, erre oktat a bölcselet; csak túlzók 
ne lennénk a vizsgálgatásban ! mert azután ugy já runk , hogy 
addig nézünk, vizsgálunk, mig utoljára azt sem tudjuk kinek, 
sem azt mit lehessen s kelljen hinnünk, mint e szabadvizs-
gálodás barátjai, k ik addig taglalják a vallás-, hit- s erkölcs 
tanait, mig azok kíméletlen kezeik alatt elsárgulnak s élet-
telenek lesznek bonczolásaik alatt, ezek az égi növényt akar-
ván figyelemmel kisérni fölszakasztják, hogy gyökereit is ki-
kémlelhessék, mely azután elszárad szentségtelen kezeikben 
vagy jobban mondva hitetlen sziveikben. 

Van egy neme a kétkedésnek, melyet roszlelkünek 
mondhatni, mely a vétkes hajlam szüleménye s evvel egyet-
értve nem akar látni ott hol láthatna, sikamlásról beszél 
o t t , hol bizton j á r h a t n a , igy történik azután , hogy senki 
oly kinzó nyugtalanságban nem gyötrődik mint az ily két-
kedő ; s még is menynyire idegenek az emberek az igazság 
oszlopától az egyháztól, melynek tekintélye a kétkedés gyötrő 
kínjaitól megment, mely az egységnek gyönyörteljes öszhang-
zásnak, minden ép élet- s maradandóságnak föltéte s föntartó-
ereje, csak ennek törhetlen hatalma óvta meg egységét, melyet 
fönséges születésével hozott magával. Ez azon tanitó intézet, 
melyet jelentének jóslataikban a látnokok, melyről különösen 
mondja Izaias „mindnyájan Isten tanítványai lesznek ; K l ) 
mert benne a hivek úgyszólván közvetlen a Szentlélek kebe-
léből nyerik a szeplőtelen tanítást ; ez a csudálandó intézet 
nemcsak az élet többféle nyilvánulásában, hanem leginkább 
nagyszerű tényezőiben. E tényezők a két isteni személy a 
a harmadiknak örök végzése szerént s hozzájárultával.'Isten-
nek földi országa az, Krisztus teste, melynek tagjai ugyan 
halandó emberek, de a melynek láthatlan, halhatlan lelke a 
Szentlélek Isten, isteni s emberi elemnek egyesülése ez, mely 
oly kévéssé fogható föl a korlátolt ész által, mint maga az 
Isten megtestesülésének ti tka, csalhatatlan jelül, hogy az egész 
intézet nem a földről való, nem az idő szülöttje, hanem a ki-
kutathatlan örök végzés kifolyása, mely a véghetetlen örök 
észben öröktől fogva volt ; oly intézet, melynek belszerke-
zete a hit, remény és szeretet tanitása, külszerei az e hármat 

*) Izaia, 54, 13. 
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sziveinkbe az érzéki jelek által becsepegtető s éltető 
szentségek. 

Anyaszentegyház ez; az anya név a legédesebb, a hívek 
gyermeki hite, bizalma, szeretete s engedelme jelöltetve általa, 
ennek a jó anyának kebeléből sziván megnyugtatásuk- s ne-
mesitésökre az égi tanitást; közédesanya az, mely a világ 
minden részén elszórt gyermekeit édesdeden oktatja, vezérli, 
táplálja, erösiti s emeli ; jobb, boldogabb életre késziti ; mily 
gyönyörű mily megigéző fogalma rejlik itt a kereszténység-
nek ! Szent ez, mert szerzője, tanitása, egész szerkezete 
mennyei; isteni, mert gyermekeit istenihez hasonló szentségre 
vezérli. Egy ez önmagában, tagjai-, tanitása- s egész való-
jában, honnét közönségessége is következik. Ház ez, mely 
tárva van az egész világ befogadására, melynek lakói Isten-
nek egy nagy családját képezik, legbensőbb lelkirokonság-
ban levén egymással és Istennel. Igy adja magyar nyelvünk 
a Jézus által alapitott ország minden jegyét az egy apostoli-
ságot kivéve, ugy hogy a mit a latin „una, sancta, catholica, 
apostolica"-nak mond, a magyarok apostoli anyaszentegyház-
nak nevezik két szóval. Gyönyörű, emberileg szép isteni in-
tézet, melyben a roppant erkölcsi világ minden lénye egy 
csudálandó egyetemet képez, de ez nem a *hideg bölcselet te-
remtménye, hanem a hit, remény és szeretet világa, melynek 
a hit oszlopa, a remény csillaga, a szeretet koszorúja. Boldog 
ki e hármat önmagában leli és szivében marasztja ! az elmé-
leti igazságoknak Isten kegyeiméveli elfogadása szüli a hitet 
s az erkölcsi világ tagjaiban a reménynek boldogitó ^érzését 
munkálja végczéluk bizonyos elérésére. Az erkölcsi törvé-
nyek szelleme pedig a szeretetet éleszti, mely Istent, ember-
társainkat, az egész látható s láthatlan világot áthatja. 

A ki ezt fontolóra veszi s hittel hiszi s tudja, hogy van 
egy legfőbb bölcseségü, szent, jó Isten, az hálás szivet fog 
emelni a Szenthez, hogy ez országnak őt is polgárává tette, 
őrizkedni fog azon nemétől az embereknek, kik a sötétség 
fiai s kikről Jézus az ilyenek által halálig üldözött Igaz mon-
d á : „vos ex pâtre diabolo estis," kik gyanusitják mindazt, 
ami szent, sokszor mérges viperákként bemásznak az igazság 
templomába, az oltár alá ássák magukat, s az égi bölcseség 
könyvei közé lapulva megtanulják az igét, kikémlelik^a szent 
titkokat, de gyalázzák s kétségbe hozzák az igazságot, szent-
séget, méreggel mocskolják az oltárt, kiknek nemtelen czél-
juk, tisztátalan örömük, s jutalmuk ! talán judási? a kik te-
hetetlenek, s még is lehetetlen éldeleteket Ígérnek, szeretetet 
hordoznak ajkaikon,de szivök azt nem ismeri, és szellemi nemes 
érzelmekről beszélnek ! hagyjanak föl velők, vannak ezeknél 
sokkal nemesebb, igazi érzelmek, melyek épen azért senkinek 
sem kellenek, s hogy a szellemi hiány még se legyen oly 
szembeötlő, a szavak értelmét oly tárgyakra halmozzák, me-
lyeket inkább a szellemi s erkölcsi alábbszállásnak s az Ízlés-
nek megkezdett elromlásával kellene bélyegezni. 

Szeretet ; ez a vallástalan fölvilágosodásnak soha sem 
volt gyümölcse, s nem is lehet; s ugyan mire is alapithatná 
a hitetlen szeretetét ? az úgynevezett világboldogitók, talán 
világcsalók ? soha hidegebb, magukat keresöbb lelkeket nem 
láttam ezeknél, kik midőn azt hangoztatják magokról, hogy 
az egész emberiséget ölelik szeretetükkel, valóban senkit sem 
szeretnek ; csak Isten a fővaló, a központ, melyben egy hit 
által egyesülhetünk, s ez az egyesítő hit szüli a szeretetet, a 

valódi jótevőt, mely még a síron tul is megmarad ; ez a hit 
hirdeti, hogy mi mindnyájan egy, szent, jó, igaz Istennek gyer-
mekei vagyunk,ugyanazon egy nagy örök czélra teremtettünk, 
melyre csak itt alant a szeretet által munkáló hit vezet. 
Ugyan mit hisz mindebből a hitetlen, kinek czélja csak földi 
boldogság, melyet, lelke üres levén minden fensőbb, szent 
félelemtől, minden utonmódon hajhász ? csupa önzés az egész 
ember, az ilyen szerethet-e mást, ki fölsőbb törvényt, hatal-
mat s birót nem ismer ? ki érzéki világában élve, ennek 
csiklandozó ingereitől elragadtatva a jelenlét perczeiböl isz-
sza szédítő örömeit mindaddig, mig a megsértett, elhanyagolt, 
s megvetett fél , a belső ember fölébredt szava*boszut nem 
áll jogai rablóján s érzékeny szemrehányással meg nemsem-
miti képzelt nyugalmát. 

A földi létet általánosan édesitő béke a szeretet gyü-
mölcse lehet csak. Senki sem oly tökéletes, kinek hiányai 
nem lennének, csak a szeretet teszi könnyűvé az élet terhét, 
a ki szeret, annak szive itt már éden, s az Istent, a ki szere-
tet, hozdozza szivében ; a hitetlen nem szeret, nem szerethet, 
ő csak áhit, szomjazik és éhezik, benne a porszülte szenve-
délyek a bálványok, melyeknek mindent, mi emberi méltó-
ságára emlékezteti, megvetve áldoz, igy azután ugy is föld-
höz tapadt, s a szellemi erőt állatilag az anyaginak alávető 
természetének tulsulyját csak fokozza ! 

A szeretet csupa indulattal nem elégszik meg, mert ez 
csak addig vezet gyönyörködtetve, mig valamely fekete fölhő 
az utat el nem födi előlünk, s ekkor az örvényben nyomorul-
tan elhágy ; a szent szeretet erény, mely a lelkeket az igaz-, 
jó- és szépnek égi lánczával forrasztja egygyé, ha a mennyei 
tüz nem heviti a halandó kebelt, vajmi nagy ür van benne, 
csak annak melege fejti ki az élet virágait, nélküle létünk 
csak rajzolt fény, mely sem nem világit, se nem melegít. 

A mi fölvilágosodottaink szeretetét az emberiség nagy 
része érezte már, ők a philanthropismusról sokat beszélnek 
mindaddig, mig szükségök volt rá, de a mint föltolakodott 
hatalmuk erejét érezték, éreztették másokkal is, s a legtür-
hetetlenebb zsarnokok lettek ; ez igen természetes a követ-
kezetlen emberi természet megromlása óta, mindegyik önma-
gát keresi. Nem, nem lehet szikrája sem a szent szeretetnek 
azok kebelében, a kik másokat éppen a szeretetnek eme-
lendő oltár lábainál lázas szenvedélylyel legyilkolni képe-
sek ; fegyverrel hiában sürgeted a szeretetet ; mond a romok-
nak, hogy virágot haj tsanak; vidd jeges égalj alá a narancsot 
s mondd, hogy folyvást gyümölcsözzék ; szakítsd ki tövestül 
a legpompásb növényt, vesd a kőszirtre, mondd : viruljon s 
illatozzék, nemde ez lehetetlen ? s annyi mintha a bölcs két 
egymásra fagyott hideg sophismával akarná meghatározni,mi a 
szeretet ? Csupa szeretetből szabadságot ígérnek az emberbará-
tok, de hogy Ígérhet szabadságot az, a ki saját szivében undok 
rablánczot visel s a szenvedély zsarnokságaitól kínoztatik ? 
Hányat mutat föl a történet a világboldogitók között, kik az 
erény nevében gyilkoltak, kik a haza s emberiség szere-
tetének ürügye alatt forradalmat indítottak ? a rombolásra 
elsők emelték kezöket, s az általuk építtetni szándokolt u j 
épület bevégzése előtt eltűntek, s áldás helyett az emberiség 
ostorai gyanánt inkább érdemelnék, hogy a tigrisek s viperák 
mellé helyeztessenek, mint szeretetre született halhatatlan 
lelkű lények közé ; kik hazaszeretet alatt a lázadás szenve-
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délyes szellemét értik, a zűrzavart törvényes szabadságnak 
mondják s a valódinak elébe teszik, a kik képtelen álmaik s 
a természetelleni egyenlőség vértanúi akarnának látszatni, a 
kiknek egyetlen egy hatalom s uralom sem tetszik, mely önző 
szeretetüknek nem hizeleg. Innét a sok politikus szabaditó, 
kik mindnyájan az emberiség szeretetét hangoztatják, holott 
a pártütő angyalok hü utánzói, kik a fönálló polgári alkot-
mányok föl forgatására s önmaguk mint szűk keblű usurpa-
torok számára teremtendő, határtalan hatalmú zsarnoki ön-
kényre törnek, szabadságot, egyenlőséget Ígérnek, de csak 
mint ravaszul hizelgő szavakat, túltenni magát minden isteni 
s emberi törvényen, megfosztani másokat, a gyengébbeket 
törvényesen szerzett javai- s jogaitól, elárulni honfitársaikat; 
ez annyit tesz, mint mások rablánczait rózsákkal akarni éki-
teni ; s ezek kevesebbé lesznek-e lánczok igy '? ha bár meg is 
vannak aranyozva, sirni fognak ezek, minden ragyogásuk 
mellett. A határtalan szabadság lényegében nem egyéb mint 
önkény, s a szabadság hazugsága ; korunk csábszelleme is 
mindent akar s enged tenni a szabadsággal, csak meghatá-
rozni nem ; pedig, „homines nec totam servitutem páti possunt 
nec totam libertatem" mondá Tacitus. 

(Folyt.) Bita D. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KASSA, aug. 3u-án. Az alig néhány évtizedet számitó 

kassai egyházmegye bár nem is örvend oly szerencsés körül-
ményeknek, mint a boldog alföldön elterülő testvér-megyék, 
mégis iparkodott több rendbeli iskolai ösztöndijt és segélye-
zési alapot létrehozni; mindez azonban igen csekély a tudo-
mányos'pályára hivatással biró szegényebb ifjak számához. 
A felvidék ifjúságáról dicsérettel el lehet mondani, hogy 
nagy ösztöne van tanulni. A szomszéd protestáns főiskolák 
— az eperjesi, lőcsei, pataki — olcsó 40—50 fr tba kerülő 
tápintézetek felállítása által iparkodtak segíteni a szegényebb 
prot. tanulókon. A szegény kath. if jú pedig kéregetés és időt 
rabló szolgálatok által volt kénytelen a maga kiképeztetését 
kierőszakolni. 

Ezek sorsán könnyítendő egy szerény ember és tanügy-
barát, D a n i 1 o v i c s Mihály, kassai kanonok elhatározta ma-
gában, Isten segítségével, szegény iskolázókat segélyző táp-
intézetet alapitani. 

A helybeli ftdő káptalan, a helybeli t. cz. tanári testü-
lettel értekezvén, mult év aug. 20-dik napján számos egy-
házi és világi urak koszorújában, a szegény if júkat tápláló 
egyesület Danilovics Mihály ur indítványára csakugyan létre 
jött. Az alapszabályok megállapittattak, később a ministeri-
umtól megerősíttettek ugy, hogy már mult év oct. 2-kán az 
első közgyűlését is megtarthatta, melyben elnökökké: gr. 
Dessewffy Ferencz e's Semsey -Albert, alelnökökké : Kacz-
vinszky Viktor jászói prépost, és Danilovics Mihály urak 
választat tak meg. Az alapszabályok értelmében alapító le-
het, ki 100 frtot lefizet, vagy annak % - t biztosítja. Pártoló 
ki legalább 1 frt és segélyző ki 1 frton alól vagy termeszt-
ményekben segélyzi az egyletet, alapítók let tek: Volny Já-
nos kan. 300, Gabányi Tamás szepsi pléb. 110, Arossy Jó-
zsef nagyprépost, Kaczvinszky Viktor jászói prépost, gr. 

Dessewffy Ferencz, báró Fischer Sándorné, Gógh Antal s 
testvérei Liszakóról, Francsek József ügyvéd, Goofcsik Jó-
zsef nádosdi pléb., Jencsik Mihály homonnai pléb., a kassai 
takarékpénztár, Kósa István aszalói pléb., Pollák reál-tano-
dai igazgató, Stumpf Antal felső-vadászi pléb., Vasenszky 
Ferencz sárospataki segédlelkész, gr. Zichy Rezső 100—100 
frt tal . 

Mult évben részvényesek- és egyes adakozásából bevé-
te te t t : 770 for., a jövő 1868/9 iskolai évre rendelkezésre 
maradt ezen összegből : 382 f r t 54 kr . 

Az ez idei szintén aug. 20-án tartott közgyűlés neveze-
tességét igen emelte azon köralmény, iiogy abban kegyelmes 
főpásztorunk P e r g e r János püspök ö mlga először jelent 
meg, s foglalta el pártfogó-elnöki székét, mely eseményt av-
val örökité meg e társulat évkönyveiben, hogy 1000 frt tal a 
tagok sorába illetőleg élére lépett. Azon feliil megengedte, 
hogy több rendbeli ösztöndij-alapitványnak a kamat ja i , ahe-
lyett, hogy egyeseknek kiadatnának, inkább a tápintézetre 
fordíttassanak, azon czélból, hogy igy többen részesülhes-
senek a jótéteményben. 

A derék emberbarát gr. Dessewffy Ferencz sajnálatos 
elhunyta következtében az üresedésben maradt elnöki székbe 
pedig a vidék egy, sok reményű fiatal grófja, Zichy Rezső ur 
választatott meg Enyiczkéről. 

Egy kissé kimerítőbben irtam ez ügyről, de czélom volt 
ez által oda hatni, vajha másutt is a hol ily tápintézetek nem 
léteznek, szintén fölállitatnának a szegényebb tanuló ifjúság 
áldására. Ujfalussy. 

BAMBERG. (Vége.) A harmadik nyilvános ülésben 
először mgr Nardi apostoli delegatus szólott Olaszország 
szomorú vallási állapotairól, melyek főokáúl a szabadkömi-
vcsséget jelzé. Szóló különben meg van győződve arról, hogy 
a kath. egyháznak Olaszországbani megrázkódtatásától 
nincs mit tartani. Egy hírneves franczia azt mondotta, hogy 
az olasz egység azért léttesittetett, miszerént az alpeseken 
tuli egységnek kezet nyújtson. Mi meg akar juk fordítani 
szavait, azt mondván, hogy nem sokára egy egységes katho-
likus Németország, az egységes katholikus Itáliának nyuj-
tandja az alpeseken túl kezeit a vallási béke megőrzésére. 

Baudri tanácsos Kölnből a keresztény germán állani 
lassankinti szétmállását jelzi, és ellene óvszerül azt ajánlja, 
hogy u német nép törvényhozó közegeit oly férfiakból ala-
kitsa, melyek a modern állam alkotásához soha nem járulnak. 
Schäffer a legényegyletek nagyszerű terjedéséről és működé-
séről szól. Brentano Augsburgból társadalmi bajaink forrá-
sának a modern liberalismust mondja, melyek ellen csak az 
isteni kinyilatkoztatás nyúj t orvosságot. Ilaller mainzi kano-
nok a világra és a kath. egyházra jött viharokat emiitvén az* 
constatálja, hogy mégis eddig még soha nem nyilvánult oly 
irány, minő napjaink iránya, minden gonosz tettet egy, szé-
delgős szólamokban felállított elvvel igazolni. Napoleon igy 
állitá fel 1859-ben a nemzetiségi elvet, 1866-ban pedig azt 
hirdették : hatalom a jog előtt. Borzasztók ily elvek követ -
kezményei. Végre szükségét fejté ki annak, hogy a katholi-
kusok a legújabb nagyhatalmat, a sajtót gyakorlatilag hasz-
nálják fel. 

Sept. 4. A tegnap 8 órakor megnyitott általános zárt 
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gyűlésben a legközelebbi évben tartandó közgyűlés helye 
képezte a vitatkozás tárgyát. A választás a központi bizott-
mányra bizatott Münster, Constanz, Mainz, Düsseldorf, Bécs, 
és Lincz ajánlkoztak. 10 órakor tartatott az utoltó nyilvános 
gyűlés. 

Antonelli bibornok távirata a szentatya áldását és üd-
vözletét jelanté. Barsch Duderstadtból a katholikusoknak 
az északi vidékekeni (Hildesheim, Wolfenbüttel, Braun-
schweig) állapotát vázoltá. Dr. Kubinszky apátkanonok Pest-
ről a magyarhoni egyházi állapotokról szólott. A nép még 
mindig marianus, telve szeretettel az Istenanyja iránt, a pap-
ság hiven sorakozik püspökei körül. Weisz Münchenből az 
1856-ban a nőicselédek érdekében alakitott Máriaegyletről tesz 
jelentést, moly jelenleg 134 növendéket táplál, és elaggott 
cselédeknek nyújt menhelyet Thym Alberdnigk Hollandból, 
a hazájabeli katholikusok állapotáról értekezik, kik a birói 
hivatalokból, és egyetemekből még mindig kirekesztvék. 
Wambolt a katli. casinokban látja korunk bajainak hatal-
mas orvosságát. Moufang hatalmasan szólott a tanügyről, és 
Dr. Hülskamp szellemdus beszédben felelt a kérdésre : mire 
valók a nagygyűlések '? 

A nagygyűlés következő resolutiókat hozott : 
1-ür. A szentatya segélyezését világi hatalma fentartá-

sára a katholikusok szent és első kötelességévé jelenti ki. 
2-or A Németaustriában az egyház ellen intézett súlyos 

jogsérelmek felett megháborodását fejezi ki, és örömmel üd-
vözli az osztrák püspökség határozott eljárását az egyház 
jogainak védelmében. 

3-or. Figyelmeztet a badeni katholikusok bántalmazá 
saira, melyek gyalázatot hoznak a német névre. Emlékét üli 
a boldogult freiburgi érseknek, Vicari Árminnak, és köszö-
netét nyilvánítja a lelkismeretszabadság és egyházi élet ba-
deni előharezosainak. 

4-er. Emlékezteti az európai hatalmak lelkisnierctét a 
kinzott lengyel egyházra, felhivja a nyilvános lapokat, és a 
kormányokat, hogy Lengyelhonnak szenvedéseiről meg ne 
feledkezzenek. 

5 őr. Ajánlja kath. egyletek alakítását mindenütt, és a 
katholikusoktól áldozatkészséget és odaadást reményi. 

A katholikusok 19-ik nagygyűlése ma délután 1 órakor 
(sept. 4.) befejeztetett. Érsek ö nméltósága és mgr. Nardi 
jelen voltak. A szentatya táviratilag küldte áldását. 

PAR 'S . A hetedik nap nyugalma oly társadalmi tör-
vény, melyet büntetlenül nem lehet megszegni, és a hol meg-
sértetett, ismét megujul a vágy oda visszatérni. Igy a genfi 
közhaszonról nevezett társulat egy legújabban kibocsátott 
programmban világosan fejté ki a kérdés mibenlétét. Pálya-
kérdcsben kivánja ugy-anis meghatároztatni a heti nyugalom-
nak következményeit egészségügyi, politikai és erkölcsi te-
kintetben, és azon eszközök kijelölését, melyek által ama 
nyugalom a társadalomban biztositathatik. Látni ebből, hogy 
a kérdés vallási oldalára nincsen tekintet. A vallás az, mely 
a hetedik nap nyugalmát megalapította, és mely egyedül 
tartatja tiszteletben, mindazonáltal a hiten kívül is az ész be-
látja szükségességét. A munka szünet-nélkülisége tönkre te-
szi az emberi alkatot. Minden munka nyugvást is követel, 
mert ez ád uj erőt és életet, azért az egyensúly helyreállítá-

sára a rendes nyugalom meghatározott időben szükséges. 
Nem épen lehetetlenség, hogy valaki 366 napon át dolgoz-
zék, de az a kérdés, mekkora ily munka termékenysége, fe-
lülhaladja e azon munkásét, ki egy éven át 60 napon szüne-
tel. Szakértő emberek állítják, hogy a 6 nap productivitása 
nagyobb mint a hété. De a munkás személye is kérdésbe jő. 
A szünetnélküli munka folytán valljon mivé lesz az ember? 
Elismert dolog, hogy a munkásosztály soká nem él, a munka 
tulságossága kimeriti. 

A hetedik nap nyugalma kedvez a családiasság szelle-
mének is. Azért Francziaország, mely ama törvény alól ki-
vonta magát, egész Európában a népesedés legkisebb ará-
nyát mutatja fal. Igy p. o. Oroszországban 20 lakosra esik 
egv születés, Olaszországban 25-re, Angliában 28-ra, Fran-
cziaországban csak 35-re. 

De hogyan lehet megalapítani a versenyt folyton aka-
dályozó, gátló szünetelést? Társadalmunk majdnem legyőz-
lietlen akadályokat nyújt. A régi czéhbeli szervezet meg-
szabta a munka idejét, biztosította a munkás nyugalmát és 
méltóságát, és a munka becsületes kiállítása felett őrködött. 
A mai politikai nemzetgazdászat lehető legkisebb bérért le-
hető legtöbb munkát kiván, és rabszolga módon használja ki 
a munkást. A munkás-osztály nem bir már ma önkormány-
zati joggal saját ügyeiben, ettől mogfosztatott a franczia for-
radalom által. De hogyan is értenék meg egymást a munká-
sok ? Nem bírják többé azon erkölcsi egységet, melyet őseik-
nek a katholicismus adott. 

A hetedik naponi nyugalom a munkás osztály constitu-
t e törvénye, és közvetlen kifolymánya a keresztény elem-
nek. A vasárnap megülése bizonyos mérvben municipális 
kérdés. De valljon mik Francziaországban a municipiumok, 
lia nem illusorius testületek ? Nincsen saját föggetlen lételök. 
A közoktatás materialisticus iránya is akadályt képez. Mind 
hiába pedig, mig annak igazsága, hogy a vasárnapokoni nyTu-
galom alapján érinti a vallási és társadalmi rendet, el nem is-
mertetik, a munkás osztályok folyton szenvedni fognak. 

LYON Sept. 1. Egyr hava mult már, hogy a tantermek 
becsukatván a szünidő után epedő ifjúság szabadon bocsátta-
tott, és midőn nem sokára az ősz hűvössége érezhető leend, 
és a tőkék fürtjeiktől megfosztatnak, a szülők, kik néha 
igeni 3 hosszúnak találják a vacátiot, visszavezetendik gyer-
mekeiket azon kaszárnyákba vagy fogházakba, melyeket 
collegiunioknak neveznek. 

Ismert dolog, hogy Amerikában mindennek máskép 
kell történni, mint a vén Európában. Azért a szünidők is ott 
junius végén kezdődnek, is September elején már megnyíl-
nak ismét a tantermek. Mi bennünket illet, azt hiszszük e 
szokás czélszerübb, és a tanórák megszüntetésére legjobb 
idő, midőn a nyári forróság veszi kezdetét. 

Miután a tanügyi kérdés még mindig napi renden van 
kisértsünk meg röviden vázolni, Amerikában mint állanak a 
dolgok. 

Először is fölemiitjük, hogy az Egyesült-államokban 
valamint nincsen cultusminister, ugy nincsen közoktatási 
minister sem. A szabadság honában ez természetes, és csak 
a 89 iki elvek férfiai nem fogják fel ezt. A yankeek okosan 
ugy vélekednek, hogy a vallások szolgáira kell bizni a cul 
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tusügyeket, és a családtól nem szabad elvenni természeti jogát, 
ugy és ott neveltetni gyermekeiket, a hol és amint nekik tet-
szik. De ha az állam nem fizeti a tanitókat, ki tartja fenn 
azokat ? a városok, a county-k főhelyei. Kicsoda jelöli ki a 
tanárokat? szabad választás utján létrehozott bizottmányok, 
melyek a tanulmányok és fegyelem körüli felügyeletet is vi-
szik. Ez igen egyszerű mód, és az ügyek szabályosan 
haladnak. 

Az államok bizonyos számú county-kra, ezek ismét ki-
sobb kerületekre oszolnak. Minden központon van egy vagy 
több közös iskola. Néha a magányban, több major, gazdaság 
közötti helyen is található iskola. A tanitó vagy tanitónő (a 
vidéken levő elemi tanodáknál jobbára nők alkalmazottak) 
egy közel fekvő farmer-nél veszi lakását. A tanórák reggeli 
nyolcztól délutáni négyig tartanak. 

Ezen tanodák ingyen-tanodák, de senki sem köteles 
gyermekét ide küldeni. Jobbára vegyesek, mindkét nembeli 
gyermekek számára, ami természetesen nagy baj, különösen 
ha a gyermekek 12 éven felüliek 

Az oktatás tárgyai : olvasás, irás, helyesirás, számtan, 
történet, földleirás. Nagy súlyt fektetnek a helyes kiejtésre. 

A vallásról természetesen e közös tanodákban szó sin-
csen. Ez a szülők és lelkészek dolga, kik vasárnapi iskolát 
tartanak. Es ez természetesen eme tanodák legfőbb hiánya. A 
tanitó, ki jobbára valamely protestáns felekezethez tartozik, 
nem vetkőzik ki vallási eszméiből, és igen gyakran, ha al-
kalma van, nevetségessé iparkodik tenni, a katholicismust. 
Ez az oka, amiért a kath. szülők az ingyenoktatás jótétemé-
nyeiről lemondani kényszerülnek. A püskökök és papok azért 
nagy buzgóságot fejtenek ki katholikus tanodák emelésében. 

A katholikusok igy kétszeresen terheltetnek, miután a 
közös iskolák fenntartásához is járulni kényszerülnek. Ha 
reclamálnak, azon választ nyerik, hogy az állam nem tehet 
külömbséget a cultusok között, és ha a katholikusoknak tenne 
ez irányban engedményt, ezt kellene tenni az episcopálisok, 
baptisták, methodisták stb. irányában is. Hiában mondják a 
katholikusok, hogy azok egyesülési pontja a katholikusok 
elleni gyűlölet, és hogy egymással megférnének. 

Csak azon kerületekben, hol a katholikusok többségben 
vannak, segitenek magukon ugy, hogy a tanügyi bizottmány-
ba magok embereit választván be a közös tanodáknál kath. 
tanitó alkalmazását eszközlik, ami már is sok kerületben tör-
tént. A protestánsoknak ez ellen kifogásuk nem lehet, mert 
a tanügy jól halad, söt épen ezen tanodákban többféle ren-
detlenséget, mely másutt észlelhető, szorgosan kerülnek. 

VEGYESEK. 
— 6 cs. k. ap. Fölsége legkegyelmesebben megengedni 

méltóztatott, hogy primás ő herczegsége a siciliai királyi sz. 
Januarius-rend nagykeresztjét elfogadhassa és viselhesse. 

— A fm. herczegprimás a mult hóban 1000 frtot osztott 
ki megyéje szegényebb sorsú lelkészei közt ; az ungvári irgal-
mas nénikék házára pedig 150 frtot adományozott. 

— Wilkens bécsi prot. lelkész, ki Kaisernét mint ön-
gyilkost, s amúgy is rosz életű nőt nem akarta eltemetni, a 
két hitfelekezet tagjaiból álló bizottság ezen inhumánus tetteért 
bizalmatlansági szavazattal büntette, minek alig lehet más 
vége, mint hogy állomását elhagyja. — Látszik, hogy a prot. 
lelkésznek nem lehet saját meggyőződése, még kevesbbé 
tehet a szerént, hanem ő csak a nép képviselője, s azt kell 
tennie, mit ez akar ; szép Ielkismereti szabadság ! 

— A sokszor fölmerült kételynek, valljon Disraeli, 
angol premier-minister, keresztény lett-e, vége vettetett, a 
mennyiben hiteles anyakönyvi kivonat által be van bizo-
nyítva, hogy a middlesexi grófságban, Holbernban, 18l7-i 
julius 31-én Disraeli Benjamin 12 éves korában megkeresz-
teltetett. 

— Berlinben egyik lap megtámadta a katholicismust, 
különösen a bold. Szűznek tiszteletét, a minister pert indított 
a lap szerkesztője ellen, ki el is ítéltetett 8 napi börtönre. A 
szerkesztő fölebbezte az Ítéletet, és a királyi ügyész erélyes 
föllépése folytán 15 napi fogságra lőn elitélve. 

— Linczben a püspök pásztori levelének összes példá-
nyai az állam-rendőrség által lefoglaltattak. A rendőrség 
ezen eljárása hallomás szerént összefüggésben van a bécsi 
kormány legújabb rendeletével, mely a legnagyobb szigort 
parancsolja a clerikalis agitatiok ellen. Egy német lap sze-
rént a körlevélben ezen kifejezés fordult elő: Die intercon-
fessionalen Gesetze sind eine Lüge. 

— A limburgi püspök körlevelének meg volt a hatása ; 
a többség a hitfelekezeti iskolák mellett nyilatkozott. 

— A kis Napoleon herczeg, egyik lap szerént azon 
nyilatkozatot tette volna, hogy ha ő császár lesz, nem fog 
megtűrni vallástalan embert. Siettek a többi lapok ezt de-
mentirozni kinyilatkoztatván, hogy a herczeg, tekintve 
életkorát, nem foglalkozik még politikával. Erre az „Unita 
Cattolica" megjegyzi: Ha az „Indépendance belge" a csá-
szári herczegnek ezen szavakat tulajdonította volna : Majd 
ha császár leszek, megrezzentem a papokat és clericalisokat ; 
vagy a vaticant elkülönzöm Romától a Tiberis által, vagy 
ha császár leszek egyszersmind pápa is akarok lenni mint a 
czár ; ha ezen káromlások közül egyiket vagy másikat mon-
dotta volna a herczegecske, nehezen találta volna akár atyja, 
akár mások szükségesnek arra hivatkozni, hogy a herczeg 
még nem foglalkozik politikával ; de ezen kifejezés : nem tű-
rök vallástalan embert, oly fontos, hogy hivatalos felelet is 
szükségesnek tartatott még pedig 7 nap múlva ! 

— A steierországi slovenek Cilii mellett népgyűlést 
tartottak, mintegy 15000-en lehettek jelen minden nemből, 
kor- és rangból, több vendég is Gracz-, Marburg-, Laibachból \ 
kívánalmaikat öt pontba foglalták, melyek szerént hivatalos 
és egyházi nyelvül kizárólag a slovent óhajtják, jó iskolák 
fölállítását, a népiskoláknak sloven iskolákká való átalakí-
tását határozták el. 

— Varsóból írják, hogy az orosz kormány nemcsak a 
lengyel kath. egyházra, hanem az iskolákra is kiterjeszti ül-
dözését. A gymnasium- és progymnasiumokban a tanpénz 
15 rubelről 30-ra emeltetett: ezen kivül minden iskolákra 
nézve ugyanazon, orosznyelvü könyvek használata rendelte-
tett el; orosz egyetemeknél a kath. i f jak száma legfölebb 30 
lehet, a többi kénytelen más egyetemeket fölkeresni, vagy a 
schismára térni, vagy a tanulással fölhagyni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiaez és aldunasor sarkán 9. sz. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

r 
Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, September 23-án. 3 3 . II. Félév. 1868. 

TARTALOM : A hollandi püspöki kar és a tanügy. — 
Savanarola és Luther wormsi emléke. — Szellemi életünk 
főbb árnyvonalai. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A hollandi püspöki kar és a tanügy. 
A nevezett főpásztor i kar kevéssel ezelőtt kör-

levelet bocsátott ki a kath. hivőkhez figyelmeztetni 
akarván ezeket veszélyeire az oly nyilyános oktatás-
nak, melynek alapja nem a hit és vallás. Az egyház-
nak ezen ügyre vonatkozó elvei aligha voltak még 
oly tisztán, oly tüzetesen kijelelve, mint e nagyfon-
tosságú köriratban olvashatók, és igy jó hasznot, 
kellő tájékozást eredményezhetvén mindenütt, hol 
ezen elvek félreismertetnek, vagy a liberalismus 
ürügye alattmegtámadtatnak, — noha csak a vallási 
közönynek és a rationalismusnak tétetik szolgálat 
az ily félreismerés vagy megtámadás által, — czél-
szerünek tar t juk a „Le Monde" után a körlevél egész 
szövegét közölni, mely ekkép hangzik : 

„Hollandia érseke és püspökei a reájok bizott 
hivőknek üdvöt és áldást az Urban ! Midőn látjátok, 
szeretett hiveink! hogy Holland egybegyűlt püspö-
kei együtten körlevelet intéznek alárendeltjeikhez: 
azonnal tudhatjátok, miszerént olyasmiről akarnak 
szólani, mi az ő szemeikben fontos, közérdekű, iga-
zán kath. ügy. Es valóban oly ügy forog fönn, 
mely legbensőbb összeköttetésben van vallási, erkölcsi 
jövőjével az u j nemzedéknek, mely egykor a mi he-
lyünket foglalandja el; szó van a kath. ifjúság tani-
tásáról ; és az, mit mi ezen pontról nektek mondani 
akarunk, minekutána leesdettük az ég segélyét, ko-
moly értekezésnek eredménye, mely az e végből 
egybe hivott gyűlésen eszközöltetett. 

„Mi, Holland katholikusai, kik jelenleg élünk, 
tán nem sokára lelépünk a szintérről számot adandók 
tetteinkről az örök és legfőbb biró előtt. Ezen biró 
kérdőre fog bennünket vonni az iránt, mit tettünk 
azokra nézve, kik bennünket követni fognak, hogy 
föntartsuk, megvédjük hazánkban a kath. hit jogait ; 

kérdezni fog bennünket az iránt, mit tettünk a kath. 
ifjúság- és gyermekekre nézve? mint igyekeztünk 
megakadályozni mindazt, mi elferdithetné az ősi 
hitet és ősi erkölcsöket; mint őrködtünk a fölött, 
hogy Hollandiában valóban hivő, jámbor és erköl-
csös nemzedék neveltessék ? 

„Es ime kedves hiveink ! azok közül, mik meg-
győződésünk szerént legtöbbel járulnának — mitől 
Isten mentsen — a vallás és erkölcs romlásához, 
egyik eszköz volna a hanyagság, melyet elkövet-
nénk az igazán kath. oktatás ügyében. 

„Bizonyára mindenki észreveheti, hogy egy 
részt a kath. oktatás, mindinkább elhányagoltatván 
épen a kath. ifjúság által, komoly veszélyeztetésnek 
van kitéve ; és ez természetes következménye a hi-
^Alenség szellemének, mely, az egyházon kivül nap-
ról napra nagyobb tért foglal el, valamint azon rom-
boló elvek is, melyek mindenüvé kiterjesztik szomorú 
pusztításaikat ; másrészről pedig világos, hogy épen 
azon haladás, melyet a rosz szellem teszen körülöt-
tünk, teszi szükségessé, miszerént soha sem kellett 
az ifjúság szivébe mélyebben csepegtetni szent hi-
tünk igazságait, a valódi kath. szellemet, az igazi 
morált és szeplőtelen kath. erényeket, mint napjaink-
ban. A ki csak egy kissé komolyan elmélkedik a 
helyzet fölött, átlátja sürgős szükségét az e névre 
méltó kath. oktatásnak ; és pedig nemcsak, hogy az 
ifjúság megovattassék a rosz iskolákban terjesztett 
méregtől; hanem hogy, mint a körülmények kíván-
ják, a katholikus hit és morál valódi elveivel táplál-
tassék is." 

„Ennek tulajdonítsátok, szeretett hiveink, hogy 
mi, kikre Istentől a lelketek fölötti gondoskodás 
bizva van, jelenleg elétekbe terjesztjük, melyek a 
kath. elvek ily nagy fontosságú ügyben ; hogy ekkép 
ösztönözzünk benneteket, miszerént a lehetőség mér-
tékéhez képest tartsátok fönn a kath. oktatást és igy 
kitöltessenek a mindenütt észrevehető hiányok. 

„Mit tart az egyház az oktatás ügyére nézve? 
igen kevés szavakba foglalható: 

„Az egyház akarja, hogy az ifjúság a tudomá-
25 



- — 1 9 4 — 

nyokban oktattassék, de egyszersmind követeli ii 
hogy ezen oktatás minden pontjában legyen katho-" 
likus és vallásos. Egy részről nem akarja, hogy az 
iljuság tudatlanságban nőjjön föl; de más részről 
nem fogadhatja el, mintha minden oktatás különb-
ség nélkül jó volna. Nemcsak minden hitetlen tani-
tást lök el magától, hanem az oly oktatást is, mely-
ből hiányzik a vallás, vagy a semleges oktatást is, 
ínelybcíi a vallási elem rendszerileg ki van zárva. 
Az első nemíi tanítást elveti mint megmérgezettet, a 
másodikat mint kisebb vagy nagyobb mértékben 
hiányost, elégtelent; az elsőt sohasem fogadhatja el; 
a másodikat csak a jobb hiányában tűri." 

„I. Az egyház óhajtja, hogy az ifjúság oktattas-
sék; távol van az egyház attól- hogy ellenkeznék az 
értelem fejlesztésével a tudományok által, vagy 
hogy szakismeretekkel gazdagittassék az emberi 
szellem ; sőt lelkéből örvend a törekvéseknek, melyek 
azon értelemben történnek ; és maga is mindenkor a 
körülmények és eszközök lehetősége szerént fárado-
zott a tudományok, ismeretek föntartásán, és terjesz-
tésén a társadalom minden rangja és rétege közt. 
Czélszerünek találjuk e pontnál egy kissé időzni. 
Nemde napjainkban kénytelen minden katholikus 
hallani azon ellenvetést, hogy az egyház rosz szem-
mel nézi a tudományok és ismeretek terjesztését? 
Az egyház, mondják, rendszerüleg kerüli a világos-
ságot és egyedüli igyekezete a hivőket a tudatlan-
ságban és butaságban megtartani ; mintha bizony 
a vallási igazságnak, melynek birtokában a katho-
licismus van, valami félni valója volna a tudomá-
nyoktól, vagy világosságtól ; mintha bizony az egy-
ház nem tudná . hogy minden tudomány, minden 
igazság és ismeret, magok a merően természeti isme-
retek is, ha lelkismeretesek, szent hitünk igazságáról 
tesznek tanúságot, és győzelméhez igen sokkal járul-
hatnak. Egyedül a praesumtio, a fölfuvalkodottság, 
a sziv romlottsága, de nem az igazi tudomány, sze-
repelhetnek az egyház ellenei közt. De miért ne en-
gednők szólni a tényeket? Honnan ered, szeretett 
hiveink ! a tudomány és polgárosodás, mely Euró-
pát oly dicső fokra emelte ? Tagadhatlanul az egy-
háztól ! A történelem tanítja, hogy az egyház távol 
volt mindenkor a tudományok gyűlöletétől, megve-
tésétől, sőt azokat mindig pártolta, terjesztette és 
pedig nagylelkű bőkezűséggel. Az egyház, és csak 
egyedül az egyház őrizte meg a szent és profán tu-
dományok kincseit akkor, midőn a vadnépek áram-
lata bezudult Északról, elöntötte a romai birodalmat 
és visszahozhatlanul romba dönté azt. Az egyház 

_ volt az, mely midőn ezen állati népeknek az üdv 
• igéjét nyújtotta, egyszersmind a régi romai és görög 

miveltségnek kincseit is közlötte velők. Az egyház 
volt az első, mely az alsó néposztályok, a szegé-
nyek és legeihagyatottabbak részére is megközelít-
hetővé tette az oktatást, mely azelőtt csak a kivált-
ságos osztályok öröksége volt. A tudományok újjá-
születése, terjesztése egyedül a pápák, püspökök és 
kolostorok neveihez van kötve. Alig, hogy egy 
kissé megpihent Italia, oly sok rázkodtatás után 
Agapit pápa Cassiodorral a fölsőbb tanokra nézve 
folyamati tervet készített; a két iskolának Romában 
alapitója Nagy-Grergely volt; Milanóban Benedek 
érsekre akadunk : Modenában Griso püspökre, Monte-
Cassinon sz. Benedekre társaival: mindezek a tudo-
mányoknak felvirágoztatásával foglalkoztak vala-
mint a vallásnak is. Kisérjétek figyelemmel a 
későbbi századokban a hitküldérek és szerzetesek 
nyomait Irland-, Németország- és Galliában, és látni 
fogtok mindenütt emelkedni püspöki, plébániái, ko-
lostori iskolákat. A nyolczadik század első felében 
a zsinatok parancsot adnak ki a püspököknek isko-
lák nyitására, és az egyháznak e szava viszhangzik 
századról századra. Később Európában fensőbb tan-
intézetek létesülnek, de mindenütt a pápák alapítják 
vagy legalább az ő ösztönzésükre keletkeznek, me-
lyeket helybenhagytak, védtek, föntartottak. Szóval 
az egyház volt az, mely megalapította, mivelte és 
oktatta az európai társadalmat úgyannyira, hogy 
1648-an a vesztpkaliai béke alkalmával, az egyhá-
zak és kórodák mellett az iskolák is azon tárgyak 
sorába írattak, melyek szent és egyházi javakat ké-
peztek. Macaulaynem volt katholikus, de meggyőző-
dött a történelemből, hogy Európában a hitet minde-
nütt lépésről lépésre kisérte a tudomány is. E g y 
prot. franczia iró is, bizonyára nem az egyház iránti 
rokonszenvből, mint inkább az igazság erejétől indít-
tatva elismeri, hogy a papság, birtokában levén a 
tudománynak, ezt kicsinynek, nagynak bőkezüleg 
nyújtotta. És valljon az egyház, a hol csak és a mint 
tehette, nem maradt-e meg e hagyomány szerű mun-
kálkodásában? Nem az ő szelleme létesített- e oly 
sok egyházi testületet, melyek mindnyájan e czélra 
működtek közre? Nem az egyház inti-e szünetlenül 
a lelkipásztorokat és a szülőket is az ifjúság oktatá-
sára, nem az ösztönzi-e őket, hogy ide irányozzák 
fáradozásaikat, tehetségöket ? Ez az mit közöttetek 
sem szűntek meg tenni, szeretett hiveink, tiszteletre 
méltó püspökeitek, és nem is szünendnek meg soha 
azt tenni, figyelve e tekintetben azon rendszabá-



lyokra, melyeket majdnem minden korszakból kap-
tak, és melyeket legújabban is szivünkre kötött az ut-
rechti 1865-ben tartott tartományi zsinat mondván: 
Az ifjúságot nem szabad tudatlanságban hagyni, sem 
a szükséges vallási oktatástól megfosztani. 

„II. íme ilyen az egyház szelleme, a mi a tudat-
lanságot, nevelést és az értelem kimivelését illeti ; de 
a mint az idézett zsinat szavai jelzik, ő a tanitásban 
még más czélt is tűzött ki, és különösen ezen czél 
az, mely szerént szervezve és intézve kell lenni az 
oktatásnak. Ezen pontra nézve különös nyomatékkal 
mondja az emiitett zsinat: „Az egyház minden idő-
ben kiváló gondoskodást tanusitott a népiskolákra 
nézve ; melyeket ő alapított először, s melyek általa 
mindenkor olyanoknak tekintettek, ugy is intéztet-
tek, mint melyek arra vannak szánva, rendelve, 
hogy bennök az ifjúság a tudományok elemeiben és 
a jó erkölcsökben képeztessenek. 

„Az igazi erény, az igazi morál csak az egyház-
tól származhatik, általa tartatik fön és általa fejlesz-
tetik. És e tekintetben az egyház soha sem ismert el 
az ifjúságra nézve más irányt, mint azt, mely a ter-
mészeti dolgok, valamint a társadalmi törvények és 
intézmények ismeretével bensőleg fűzi egybe a val-
lási oktatást és annak első helyt enged. Igenis, az 
oly iskolákban, melyekbe a nép minden osztályá-
nak gyermekei járhatnak, mint szentatyánk IX. 
Pius is tanitja, a vallási oktatásnak oly kitűnő he-
lyet kell elfoglalnia és a tanitás többi részeit annyira 
kell irányoznia, hogy ehez képest az ifjúságnak 
nyújtott tanitás egyébb ágai csak mintegy melléke-
seknek tekintendők. Ezen elv következtében a szent-
atya kárhoztatta azon tételt, mely sáerént „a katho-
likusok helyeselhetnek az egyházon és hiten kivül 
álló nevelési rendszert, és melynek nincs más czélja 
vagy legalább más főczélja, mint egyedül tisztán a 
természetire és a társadalmi életre vonatkozó tár-
gyak ismertetése." 

„Ez rövid tartalmok a kath. elveknek, melyek 
a tartományi zsinat határozataiban foglaltatnak, me-
lyek a szentatya által helybenhagyattak és nagy-
becsű tanitmánya által meg is határoztattak. A ki 
tehát igazán katholikus akar lenni, katholikus a 
kath. egyház értelmében, szükségkép ezen elveket 
köteles vallani és magát azokhoz alkalmazni. Ezen 
elvek további magyarázatát és alkalmazását illető-
leg figyelmeteket fölhívjuk azokra, miket még mon-
dandók vagyunk. 

„III. Az egyház elismeri az első oktatásnak nagy 
befolyását az ifjúság vallásos nevelésére és ezt tevén 

nem tesz egyebet, mint föleleveníti a mindazoknak ta-
pasztalata által megerősített elvet, kik a nevelés 
kérdését tanulmányozták. Magok a hitetlenek szü-
net nélkül hirdetik, hogy az iskola egyike a legha-
talmasb eszközöknek a nép szellemének emelésére 
és szivének képzésére. Erre nézve elég észlelni azon 
tartós, módszerű és minden tekintetben könnyű be-
folyást, melylyel az ügyes nevelő növendékeinek 
értelmi tehetségeire bir. 

„Az iskolában folyik le az idő legnagyobb része, 
melylyel a gyermek vagy ifjú rendelkezhetik né-
mely komolyabb ismeretek megszerzésére; a tanitó 
napról napra követi a fiatal szellem fejlődését, és 
azért ő rendezheti napról napra, módszertanilag, las-
sanként, majdnem észrevétlenül azon benyomásokat, 
melyek a tanitás tényleges hatása alatt a szellem 
táplálékává válnak azon mértékben, a melyben a 
szellem fejlődik és a benyomásokkal mintegy ugyana-
zonositja magát. Ehhez járul a tudomány és bölcseség 
tekintélye, fensőbbsége, melylyel az ügyes tanitó az 
ifjúság előtt bir, maga a váltózatosság, melyet ö akár 
vallásos akár vallástalan előadásaiban kezelni tud, 
majd maga a leczke, majd jól előadott történet vagy 
elmés alkalmazás által ; mindez frigyesül a benyomá-
soknak a gyermek szivébe való mélyebb bevezetésére, 
és igy a rosznak vagy jónak is beszivárogtatására. A 
mit itt mondunk, különösen illeti az alsóbb fokú iskolá-
kat, melyekben az ifjúság első neveltetését nyeri ; de 
nem kevésbbé alkalmazható más iskolákra, melyekben 
az ifjúság, kora növekedése szerént, magasb oktatás-
ban része si ttetik. A vallás és az erkölcsök mintegy 
természetes szövetségben vágynák. Mindenki, bár-
mily kévéssé legyen jártas a történelemben, iroda-
lomban, a természeti tudományokban, a nevelésben, 
tudhatja, mily könnyű a leczkék alatt a vallásra és 
moralra nézve igaz vagy hamis elveket előadni ; az 
ifjú elme pedig megragadtatva a tudományszomjtól 
mohón kap rajtok, és egyenlőn assimilalja magában 
a vészes tanitás mérgét szintúgy, mint a kath. igaz-
ság jótékony elemeit, elveit. 

(Vége köv.) 

Savanarola és Lather wormsi emléke. 
A Lutheremlék vállalkozói Savanarola dömésnek Vi-

clef, Waldus és Husz társaságában helyet engedtek a Luther-
emléken, és igy öt oly viszonyba hozták Lutherrel, mintha 
evvel szellemrokonságban, elvegységben lett volna. Pedig 
igen könnyen bebizonyitható tény, hogy e két férfiú jellemre 
szintúgy mint alapelveire, ezéljára és életpályájára nézve le-
hetőleg legkülönbözőbb. Savanarola reformátor volt, de egé-
szen más értelemben mint Luther ; ő mint az erkölcsök re-
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formátora lépett föl egészen positiv kath. szellemben, nem 
protestalva és tagadólag, mint Luther. 

A Savanarola és Luther közti roppant különbség kimu-
tatását és igy bebizonyítását annak, hogy Savanarola hely-
telenül alkalmaztatott a Lutheremlékre, egy röpiratka tűzte 
k i föladatául, mely Berlinben Jansennél jelent meg ily czim 
a la t t ; ,.Hieronymus Savanarola und das Lutherdenkmal in 
Worms v. P . de Card " Ezen bebizonyítás a szerzőre nézve, 
ki mind a két reformátort szenvedélytelen, pártérdek nélküli 
modorban ecseteli, igen könnyű dolog. Savanarolának egész 
életpályáját és működését festi mint reformátornak a sz Mark-
conventben, Florenczben és az egyházban. Sz. Márkban ő a 
zárdát egészen a szerzetesi élet szelleme szerént reformálta, 
mint az a kath. egyházban uralkodik és szentesitve van. 
Szívökre kötötte az illetőknek a szegénységi, engedelmességi 
és szüzességi fogadalmak pontos megtartását és maga is szi-
gorúan megőrizte azokat ; egészen ellenkezőleg tön Luther ; 
ez mindenkit fölszólitott a kolostori élet elhagyására, Sava-
narola pedig azt fölelevenítette, előmozdította. Nem tekintve 
azt, melyik egyez meg a két reformátor közül az evangelium-
mal, azon mély különbségnél fogva, mely a két férfiú közt 
csak a kolostori életre nézve van, minden előítélet nélküli 
protestáns is bevallani kénytelen, hogy ők a keresztény tö-
kélességrőli fölfogásban sokkal inkább ellenkeznek, hogy sem 
együtt figuráihassanak a wormsi emléken. 

Még inkábk Kitűnik e különbség, ha Savaranolának 
Florenczbeni működését vesszük szemügyre. Ezen megrom-
lott városba szavainak, buzgalmának tüze által csakhamar 
u j szellemet lehelt ; de ezen szellemnek semmi közössége, 
semmi hasonlata sincs a német reformátor szellemével. „Meg-
lepő változás történt Florenczben, mondja Perrens ; az évnek 
majdnem fele böjtölésre és öntartózkodásra szenteltetett. Az 
ki a Savanarola által kitűzött vezeklési napon hust vásárlott, 
közbotránynak lett tárgya." Minek következtében a mészá-
rosok adóját nem sokára lejebb kellett szállítani, mivel a sok 
és általános böjtölés őket végromlással fenyegette. Az utczá-
kon mindenütt a zsoltárok zengedezése hangzott, nők és fér-
fiak imádkozva já r tak az utczákon. 

Ezen szellemben reformált Savanarola, ilyenek voltak 
predikálásának gyümölcsei. Ily eredményeket nehezen fog 
valaki kereshetni Luther beszédeiben ; ez önmaga mondá : 
„Alig kezdettük az országban hirdetni az evangéliumot, már 
is iszonyú fölfordulást keil lá tnunk. Szakadások vannak 
mindenütt, pártok, az erkölcsiségnek és r e n d e k teljes föl-
bomlása. Féktelenség, a bűnök és szemtelenség minden neme 
ma sokkal nagyobb fokot ért el, mint bármikor a pápaság 
alatt . A nép, mely eddig teljesítette kötelességét, most nem 
ismer féket, határt , és minden kicsapongásnak tartózkodás 
és szemérem nélkül átengedi magát." Mily végtelen különbség 
van a két férfiú működésének eredményei közt, és mily mély-
ség magok között is ! 

Savanarola is szükségesnek tar tot ta az egyház reform-
j á t és mint reformátor lépett föl ; de egészen ugy mint szent 
Bernard nem pedig mint Luther. Szónoklata éles volt. még a 
pápát sem kimélte, mert ő is, mint sz. Bernárd, szükségesnek 
tartotta a reformot a főben szintúgy mint a tagokban. O azt 
hitte, habár hibásan, hogy VI. Sándor simonia által jutott a 

pápai székre ; azért vonakodott Romába menni és irt a csá-
szárnak, hogy zsinat egybehivását és a pápa letételét eszkö-
zölné. Mindazáltal reformatori munkájában soha sem tért el 
a kath. egyház tanításától. Maga a prot. Sismondi is bevallja 
ezt mondván : Savanarola fáradozásai arra szorítkoztak, hogy 
az egyházi fegyelmet visszaállítaná és a papok erkölcseit 
megjavitaná. 

A szerző továbbá bebizonyítja, hogy Savanarola a 
Luther áltál később megtámadott hitigazságokat mind vallotta, 
védelmezte és a pápa tekintélyét is, mint hitszabályt elismerte; 
és hogy még a máglyán is, melyre gyalázatos rágalmazók 
fondorkodása által ju tot t , a kath. hitvallás rebegésével 
mult ki. 

Ki ugy tekinti Savanarola életképét, mint e könyvecs-
kében rajzolva van, élénk meggyőződéssel fog beleegyezni 
azon tiltakozásba, mely Savanarola szobra ellen emeltetett 
Luther emlékén, s minden igazságszerető protestáns velünk 
együtt bevallani kénytelen, hogy Savanarola oly kevéssé illik 
oda, mint sz. Ferencz vagy clairvauxi sz. Bernárd. 1-k 

Szellemi életülik főbb árnyvonalai. 
(Folyt.) 

A honszeretet is egyik ága a közös keresztény sze-
retetnek „a városnak békességét keressétek, mert annak bé-
kességében lesz a tietek äs.1)" Ha én senkit sem szeretek, 
hogyan kívánjam, hogy engem szeressenek ? igazi emberba-
rá tnak kell lenni a honszeretőnek, az igazságot s erényt 
mindenfölött becsülni, a vallást nein ugy tekinteni, mint nehéz 
igát, hanem oly lánczot, mely a hit, remény és szeretet virá-
gaiból van fűzve. Valódi honszeretet soha sem lehst csupa 
bölcseletnek szülöttje, mely az empirismus salakjából soha 
sem tud kivergődni, s az önhaszon kereséstől megtisztulni 
kész emberszeretetre fölemelkedni : hanem azon szereteté, 
melynek főtárgya a valódi szépség példányja, melyhez jutni 
igyekszünk egész életünkben ; ez ama szeretet, melyet Her-
der gratiak grat iájának nevez, meiynek léngja tiszta mint a 
nap sugara, egyedül csak a szív tisztaságának levegőjében 
égvén, egyedül evvel táplálkozik, mely minden emberben 
Isten képmását, saját testvérét látva ott szárit könyeket, hol 
azok legsűrűbben hullanak. Valóban szép, ezerszer szép vagy 
oh létnek lelke szent szeretet ! rövid e szó, de tárgya nagy, 
végetlen, a lélek élete ez, benne van a törvény telje, a paran-
csolat aránya, elfödi a bűnök sokaságát, földeríti előttünk a 
mennyet, lát tat ja velünk az istenséget, előizlelteti az égi örö-
möket. De erre csak Jézus tanította meg a világot, a megvál-
tó, kit sz. Pál philantropiának nevez,2) mert mióta Isten or-
szága Jézusban megjelent, magának az istenségnek is szere-
tet a neve ; nincs is ennél a kath. egyháznak, mivel Istennek 
országa a földön sem főbb igazsága sem nagyobb törvénye 
sem édesebb jutalma. Az emberiség boldogitásának örök al-
kotmánya a golgothán készült isteni szeretetből, s annak 
ajkáról hangzott szerkezete, ki fölött a nap elsötétedett, a 
fold kebelébe zárt halottait rengése közt az élő világnak TÍSZ-

szaadta Izrael szent Sionjának omladozása mellett. 

') Jer . 29, 7. 
2) Tit. 3, 4. 



A keresztény szeretet égi ajándék, isteni szikra szi-
vünkben, ki kebelében ez égi növénynek virágait ápolja önző 
nem lehet, mint nem volt az, ki minket igazán szeretni tani-
tott, a szeretet azon hatalom, mely a jó tettek állandóságáról 
biztosit, áldozatokat nem kiméi, gyümölcsei a természet leg-
szebb remekei, s még is természetfölöttiek. Vedd ki gondo-
lattal a természetből a napot, leend egy borzasztó, mindent 
örökös jéggel boritó, minden szépség-, termékenységtől meg-
fosztott föld előtted ; tépd ki a szeretetet az érzékeny szivek-
ből, az erkölcsi világból az emberiség legszebb éke, az örökké 
összetartó s boldogító erő összes tényezőivel száműzetik. Igy 
sinlődött az ó világ. Görögország humanitása nyomorult 
mécs volt, mely a legsűrűbb sötétségből kipislogni szeretett, 
ékesszólásával meghamisitotta az igazságot, a bölcseség So-
crates szájában, az erény egy Focion életében sértő volt, azért 
mondhatta Malebranche : »bogy egy féreg sokkal érdekesebb 
Görögország egész történeténél." 

Nincs biztosabb jele az Isten iránti szeretet csökkené-
sének, min+ az egymásiránti bizalom nyilvános hanyatlása. 
Bizalom nyeri meg a sziveket, s csak bizalmatlanság veszti 
el azokat. Mi tagadás benne ? mi most már az adott, megpe-
csételt szónak sem hiszünk. Valóban, ha az emberek különö-
sen pedig azok, kiknek kezébe tevé a Gondviselés a népeknek 
szivét és sorsát, egymás iránt s népeik irányában is nagyobb 
bizalommal viseltetnének, minden jobb lenne a világon. Sze-
retet lesz közöttünk s ennek gyümölcse édenné teendi a föl-
det, mihelyt az uralkodók s népek Jézus egyházának szelle-
mébe térve, abban élnek, felejtve kiki önmagát s érdekeit, az 
egészre munkál. 

Volt idő midőn a kereszténység égi jele, a kereszt volt 
az emberi nemnek legbensőbb életereje ; de ez idő lejárt, s 
helyébe a sophisták, számitók és gárdák századja lépett, s 
Europa valódi dicsősége azóta kialudni látszik ; nem látjuk 
többé ama nemes odaengedást, ama méltóságos engedelmet, 
alárendelést, a szivek készségét, mely még a rabszolgákban 
is a szabadság magasztos szellemét s érzetét kelté föl. Az 
életnek nem vásárlott s vadászott kecse, a nemzetek olcsó 
védelme, a férfias érzelmek s bajnoki tettek iskolája mintegy 
bezárva látszik lenni ! a becsület-érzés szabadsága, az önbe-
csülés szűziessége, mely a lelkesedést tüzelte, a vadságot el-
tiporta s mindazt, mihez csak nyúlt megnemesitette, oda van ! 
Vége van a rendszernek, mely anélkül, hogy a társaságot 
megzavarta volna, a lelkek nemes egyenlőségét tanította s 
elő is varázsolta; mely a királyokat társalgókká, a magáno-
sokat királyok társaivá emelte, királyi pálcza nélkül győzte 
le a hatalom túlsúlyát, a kormányzókat a társas élet szelid 
jármába szorította, a sötét anyagi mindenhatóságot a szellem 
előtt térdreesni kénytette. Ez mind földulatott, mindazon in-
tézmények, melyek alatt a kormányzás szelid, az engedelem 
nemes, benső meggyőződés-szülte érzet tudata, minden érzel-
mek, melyek a magányosok életét tűrhető- s édessé tették, 
gőzként elenyésztek az észnek u j vakító világa elül, mondá 
Bürke. Még az annyira sok által kárhoztatott keresztes ha-
dak is mennyivel inkább nemesiték nemünket, mint számta-
lan önzés, anyagi haszonvágy-szülte újkori háborúk, melyek-
ben a fönsőbb érdek mellőztével csak a szenvedélyek vad 
dühét szemléljük sajnosan százezerek boldogságának romjain 
diadalmat ülni ! 

Nagy büszkeséget s Isten elleni lázadási merényt követ 
el az, ki a hitnek istenségét az emberben egészen megembo-
resiteni s a vallást emberivé tenni akarná, pedig most, midőn 
a világ csak látni szeret s nem hinni, innét a sok látványos 
mutatvány, miben minden szent pelengérre állíttatik, mondom 
most a rationalismus ravasz angyala az isteni hitvilágát saját 
indulatainak érzéki ingereiből szőtt leplével törekszik elfödni 
megvetve, kigúnyolva levén a történet-szentesitette jótékony 
tekintély, mely a kormányoknál a nép érdekei fölött őrködék 
s azokat a visszaélések- és zsarnokoktól megóvja, mely a 
kormányoknak félbeszakaszthatlan biztosságot szerez, s azo-
kat a sokaság jogtalan erőszakoskodásaitól megmenti ; nem 
csuda igy, ha napjainkban a háborúság, békétlenség szelleme 
dul közöttünk ; pedig régi tapasztalás : miszorént a hatalom 
ellensúly hiányában kényuralommá, az engedelmesség pedig 
biztosság s bátorság nélkül forradalommá szokott átmenni. 
Igenis „hol a tekintély hiányzik, legyen bármily nagy az 
anyagi erő, ott az engedelmesség kétszinü s hamar forrada-
lommá válik vagy szolgaságra csap át," mondá Guizot, mert 
erőszak csak külengedelmességet vivhat ki a törvényeknek ; 
de mihelyt a gyengébbek erőre kaphatnak, azoknak nyakába 
teszik a jármát, a kiktől előbb legyőzettek. 

Az önként elfogadott isteni s emberi törvények helyett 
ha szuronyoktól támogatott irtbetü akar uralkodni a szivek-
ben, képtelenséget követel ; ez az édes boldogító társadalmi 
viszonyokat nem képes újjáteremteni, ezt csak a tekintély, 
a nagyobbnak elismerése, szeretete eszközölheti, de épen ez 
nem bir többé sokak szivére vonzó erővel ; a tévely által már 
megbontogatott épületköveket a kevélység zúzza porrá a 
társadalomban, midőn az észt törvényhozói székébe ülteti a 
büszke rationalismus, hogy onnan hirdesse, fejtegesse Isten 
iránti viszonyainkat, vagy jobban mondva : hogy oda hóditsa 
önminden hatóságának imádására. 

Természetfölötti vallás volt mindég főalapja a nemzetek 
életének, és pedig az Istentőli függés tekintetében, hogy fö-
löttünk van még egy nagyobb, fensőbb hatalmú lény, ki egész 
életünkre befolyással van, s kihez való viszonyunknál fogva 
kell cselekedeteinket igazgatnunk. A csupa tudvágy kielé-
gítése a világ okáról még magában kellő tiszteletet nem ger-
jeszt a fő való iránt, a csudálandó szép rend, öszhangzat a vi-
lágban, a számtalan sok jó és szent isteni intézmények indi-
tanak ugyan bennünket egy végtelen tökéletességű Isten 
akaratjának elismerése- s teljesitésére, de mikép magyarázzuk 
a sok rendetlenséget, a sok roszat ? ha Istentőli függésünk 
tudatában nem imádjuk a gondviselés titkait. 

Minden embernek vannak veleszületett ösztönei; hogy 
ezeken uralkodjék, ellenük harczoljon s azokat illő korlátok 
között tartsa,azért adatott neki az ész,hogy a benne lakó, s vele 
egy házban élő állatot fékezze s rajta uralkodjék, miben se-
gíti őt a vallás. Most már ha azon erkölcstelen erkölcsi elv ver-
gődik uralomra, hogy az ember természetével egyezőleg éljen 
s ösztöneinek engedjen, melyeket beléje oltva érez; igen 
könnyű a lehozás, miszerént tetteinek zsinórmértéke nem 
Istennek positiv törvénye ! igy lassanként kiirtatik az em-
bernek, mint véges függő lénynek a tárgyilagos, Isten törvénye 
iránti hite s vétkes hibázó természetében keresi az erény for-
rását, mint előbb az észben nem csak oly eszközt látott, mely 
által az igazságot keresheti s a föltaláltat elfogadhatja, hanem 



mint teremtő hatalmú erőt tiszteli, mely a vallási tárgyilagos 
igazságokat önmagából meriti. Ez a mo3tani szabad gondol-
kodás tana, természeti állapotról beszélnek, mely inkább ter-
mészetellenes és csak költemény vagy rémek honában létezik. 

Ha van szabad akarat, mit a szabad gondolkodás fön-
nenhirdetői is annyira kiemelnek, ez, mint az ellentétek közti 
választhatás kivánja, hogy az alsóbb ösztönök a léleknek, ez 
Istennek alája rendeltessék a nélkül, hogy a hajlamokat 
hideg stoicismus keménységével elvetné ; de nem követhető, 
mert nem józan az érzékiség erkölcstana, mely a ké j lehető 
legnagyobb éldeletét parancsolja, a nélkül, hogy emberi mél-
tóságunkat le ne méltatlanitsuk az állatokhoz. „Deo servire 
libertás est" s e tudatban áll a mi erkölcstanunk fő vigasztaló 
ereje, mely czélul tűzi ki Istennek lehető megközelitését na-
ponként kiá l tva: legyetek tökéletesek; ez szolgáltatja ke-
zünkbe az eszközöket, melyek segélyével a lélek uralkod-
hatik a testen s ebben áll legfőbb méltóságunk. Az ember az 
istenség remek müve mennyire ostromoltatik rosz kívánsá-
gaitól ? látja az erény szépségét, és őt még sem vonzza ; a 
roszra egész indulathevével rohan, Istennek képe ő, s még is 
mennyirejjuralkodnak benne az ellenkező tulajdonok, elmé-
jében örökös harczban élnek az ellenkező szenvedélyek, mi 
ennek oka ? az erkölcs szenved, midőn a gonoszság bíborban 
feszeleg, az okosság sokszor ugy rajzolja az Istent, hogy inkább 
gyűlölet- mint szeretetre méltónak tessék föl itt vastagabb 
a lélek köde, hogy sem azt az elmének fénye elűzhesse ; napra* 
az örök igazság nagy napjára van itt szükségünk. Sokszor 
nem vehetjük hasznát kellőleg az annyira magasztalt, isteni-
tett észnek, hallgatjuk annak szavát, mely az igazság kere-
sésére int s elfogadására ösztönöz, de intését sokszor elnyom-
ják a zajos indulatok. Az akara t vajmi félénk, gyáva és rest 
az érzékiségnek csak terhes, nagy föláldozásával történhető 
erkölcsi tényre, mennyi tévelybe jut a magára hagyott em-
ber, mig csak egy igazságnak ju tha t tiszta fogalmára s biztos 
birtokába ! mennyi akadályt kell legyőzni az akaratnak, mig 
szép tet tre emelkedik föl, melyben nagyságának gyönyörű 
képét szemlélhesse s érezhesse : hogy ember ! nem egy kifáradt 
elme mondá már Plátoval : hogy többnek, mint embernek kell 
lenni annak, a ki kötelmeinkre megtanítson. 

A tekintély meggyengülése s megvetése fő baja korunk-
nak, pedig minden törvény csak addig bir fékező erővel s 
megtagadást parancsoló hatással, mig az az isteninek kifo-
lyása, mihelyt e kútfőtől elszakittatik alacsony igává válik, 
melyet a fölfuvalkodott lélek mindannyiszor leránthatni sza-
badnak vél, valahányszor érdekeivel összeütközik. Ha magam 
vagyok enmagamnak birója, könnyű a megvesztegetés „ve-
niam dabit sibi ipsi qui nulli dédit," de ha a vallás fényével, 
mintegy Isten szemeivel nézzük s Ítéljük meg erkölcsileg 
tetteinket, nem félhetünk, hogy jónak fogjuk mondani a 
roszat. Szent hitünk sajátsága s istensége épen az hogy benne 
az emberi tökéletesség eszményképe ugy állitatik elénk a 
mint az minden emberben alakulhat s valósulhat is, s hogy 
az mindenkit olyanná tehet, hogy természetében az isteni 
képmást előmutathatja. Az emberi szivet, mely kívánságának 
központját az Istent, mint önálló s vele nem azonos lényt 
magán kivül keresi titkos vonzalommal, természeti vallás 
soha ki nem elégitheti, hogy tehát mégis föltalálhassa az is-
tenséget, melyet a mindent istenítő rationalismus a mindenség 

részeibe bujtatott, egy oly vallás után vágy, mely öt kielégitse, 
mely őt nem Istenné, mert ezt hinni kábaság, hanem csak 
Isten fiává tegye, ennek lelke által rendeltetésére vezérelje 
s még is ugy látszik, mintha épen e természeti ösztön ellen 
dolgoznék a világ, s miért ? 

(Folyt.) Dr. Bita D. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KÁROLY F E H É R V Á R Az „Egyházi és iskolai Het i -

lapu-ban olvassuk : Az erdélyi megyének igen kedves vendége 
van nmltgu és főt. Falcinelli Mária érsek és pápa ő Szent-
sége apostoli követében. Már a hir, hogy látogatásával min-
ket szerencséltetni fog, villanyszerüleg hatotta át bérezés 
hazánk vidékein szétszórt papjainkat és híveinket. És e 
hatás nem az újdonság vágyából származott, hisz tizenöt év 
alatt már a harmadik pápai követ által érezzük magunkat 
megtisztelve, hanem származott a kath. egység öntudatából, 
mely a világ nemzeteit egy szívben és egy lélekben olvasztja 
össze a kath. vallás által. — Azért kegyelmes főpásztorunk e 
hó 2-ikán Temesvárig utazott a magas vendég elejébe, s azon 
kedves nyilatkozatára, hogy kegyes látogatásával minket is 
szereneséltetni fog, haza sietett. A pápai nuncius 4 ikén el-
hagyván Temesvárt, felénk vette útját és September 6-ikán 
átlépvén megyénknek határát, Kosesdnél főt. Gryőrgy István, 
hunyadi esperes, pápai kamarás és hátszegi pléb. által Szere-
day Ignácz hunyadmegyei föbiró kíséretében fogadtatott. A 
fehérvári székes káptalan mltgos Hubácsek Ádám és Barts 
Ferencz kanonokok által Dobránál üdvözöltette ő nmltgát, 
mely alkalommal Lázár Lajos földesúr két kedves leánykája 
franczia nyelven ékesen elmondott beszédjeikkel örvendez-
tették meg a magas vendéget, ez által már előre tájékozva, 
hogy hazánk magasabb műveltségben valamint régen nem 
volt, ugy most sem szegény. Este 10 órakor Dévára érkezvén, 
ott Barcsay László főispán ő mltga és a tiszti kar tisztelettel 
üdvözölte és éjjeli szállásáról magyar vendégszeretettel gon-
doskodott. 

Más nap, e hó 7-ikén reggel 8 órakor a szentferenczi 
szerzetesek templomában ájtatosan elvégezvén szent miséjét 
Szászvárosnak folytatta útját , hol Hollaki és Krasznai elnök-
lete alatt a szászvárosszéki tisztség kitűnő tisztelettel fogadta, 
a templom előtt ft. Szlovácsek Károly szentferenezrendi tar-
tományi főnök ékes latin beszéddel köszöntvén, bevezette a 
templomba s azután ebédjéről díszesen gondoskodott. — Két 
óratáj t ismét útra kelvén, a káptalani küldöttek é3 a hunyadi 
esperes kíséretében Károly-Fehérvárnak tartott. Alsó-Fehér 
határszélén tek. Fogarasy Antal, mint a főispán megbízottja, 
Zeyk Antal járásbeli szolgabíró, Török Pál, az alvinczi bíró 
és E. K. kíséretében elejébe sietvén, csinos latin beszéddel 
szerencséltette, a vármegyét imáiba és jóakaratába ajánlva 
s a magyarok mindenható Istene áldását kívánva valamint 
IX. Pius szentséges atyánkra, ugy magas küldöttjére is. Ko-
csira kapván, Váradja felé hajtat tunk, hol az egyesült görö-
gök harangjai és számos nép ndvözölték ő excját s lovasok 
kezdettek kocsija előtt ugratni. 

Maros Portusra érkezvén, a hidat zöldágakkal diszitve 
találtuk, a híd végénél pedig a taraczkok durranásai, a hajó-
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sok fölvont nemzetiszínű lobogói, aportusi lelkes hölgyeknek 
pazarul elszórt virágai, magyar és pápai lobogókkal, czime-
rekkel és IX. Piust éltető felírással ékesített remek diszkapu, 
roppant néptömeg, annak élén a kir. sóhivatal derék tiszti 
kara, mely valamint mindig, ugy most is fényesen tanúsította, 
hogy valódi nemes lélek lakik kebelében, közöttök az áldo-
zatot é3 fáradságot nem kímélő Schuster József s előttük az 
ismeretes buzgalmu lelkipásztor Finta* István leptek meg 
bennünket. 

A pleb. ur a nuncius hintója mellé lépvén, cicerói ékes-
ségü latin szónoklattal fogadta a kedves vendéget, szakértőleg 
kifejtvén, hogy mély tisztelettel üdvözlik pápa ő szentségének 
magas küldöt t jé t ; mert valamint az egész világ, ugy mi is 
tudjuk, hogy ő szentsége a jognak, igazságnak, a vallásnak 
és erénynek tántorithatlan oszlopa, kit bár minden oldalró] 
megtámadnak szent hitünknek ellenségei, a széles e vi-
lágon szétszórt hivek bizalma istápol és Istennek szent 
kegyelme annyira védelmez, hogy apostoli széke sz. Hilarius 
szerint akkor legszilárdabb, mikor felforgatással fenyegette-
tik. A nuncius ő nmltga látszólagosan meghatva valamint a 
megyei küldöttség előtt, ugy itt is kifejezte örömét azon ra-
gaszkodás fölött, melylyel tapasztalása szerint a kath. nép 
útjában mindenütt a szent szék iránt viseltetik s magyar „él-
jen"-nel köszönte meg a nép lelkes üdvözléseit. 

Megindulván a hidtól, a szekereknek hosszú menete 
sorakozott u tánunk, előttünk pedig a fehérvári lovasok a 
többiekhez csalatkozván, magasan lobogtatták a magyarnak 
és a pápának ösi történeteink hosszú során végig mindig 
frigyesült zászlóit. A városba érkezvén, majdnem minden 
ház és templom szegletéről a magyar és pápai zászlók ját-
szottak a minket szárnyán hozó szellővel, a kath. haran-
gok mély és magas hangjai gyönyörű öszhangzatban zen-
gettek a diadalmenethez hasonló bevonulásnak örömüdvöz-
letet, a nép százanként tolakodott a hosszú kocsisor mellett 
és között, mig a nagy téren dörgő éljenek megállították a 
menetet. Magas diszkapu zászlókkal ékesítve és roppant 
néptömegtől körülvéve virágfüzéreivel ölelte az országut-
ját. Török Dániel a tanács és tiszti kar tagjaitól kisérve 
szerencséltette a magas vendéget, ki fájdalmát fejezvén ki, 
hogy nem beszéli a magyar nyelvet, az általa nagyrabecsült 
nemzetnek és jelesen a nemes városnak az ég áldásait 
kivánta, mint mondá, régóta viszhangozván lelkében a ma-
gyarnak e szóban kifejezett örömei : éljen ! Szavaira dörgő 
éljenek és a zenekar által játszott Rákóczi-induló gyönyörű 
dallamai feleltek, melynek kísérete mellett megindultak a 
vár felé, melynek aljánál ,eviva Pio nono' diszkapu ölelte 
át az utat. Benn a várban a tiszti kar és legénység zöme 
beláthatlan néptömeg és az erdélyi papságnak távolról ugy 
mint közelről bejött tagjai, a székes káptalan és a teljes 
segédlettel körülvett, díszes ornatusban mennyezet alatt a 
székes egyház előtti térre lépdelő főpásztor fogadták a nun-
ciust. Püspök ő excellentiája kenetteljes szavakkal üdvözölte 
ő nagyméltóságát, kifejtvén, hogy a romai szék a katholi-
kus egyház gyúpontja, pápa ő Szentsége a ker. világ főtani-
tója, főpapja és kormányzója. Öregsége daczára mint meg-
törhetlen szikla áll a világtenger közepette Annyi oldalról 
megtámadtatva, törhetlen hősiességgel fogja föl az ellenség 
csapásait, mint hős vezér meghóditva magának az egész világ 

helyesen gondolkozó népeinek szivét, nem fegyverrel, hanem 
az igazsággal. 

Az egyház hajóját mindenfelől kemény hullámok tá-
madják meg, azonban bátran evez a tengeren, melyre az 
Ur bocsátotta ; mert kormányosát sem a hullámok, sem a 
zivatarok megrettenteni nem képesek. 0 az egyház hajójá-
nak kormányozásában az Úr Isten magas példáját utánozza ; 
mert valamint a mennyei Felség angyalait küldi teremtmé-
nyeinek védelmére, ugy ö Szentsége is nunciusaival bejáratja 
az egész földet, hogy híveinek atyai gondoskodásáról tanú-
ságot tegyen. Üdvözli tehát ő Szentségének magas küldöttjét, 
kérve, hogy a szent István király által alapított székesegy-
házban az ég áldását esdekelje ő reá, a népre, s egész Er-
délyre és Magyarországra. A gyönyörű beszéd a nuncius ő 
méltóságát oly annyira meghatotta, hogy csak kevés szóval 
adhatott kifejezést azon nemes érzéseinek, melyek szivét 
egész útjában elfogták ; szerencsét kivánt az apostoli lelkű 
főpásztornak, üdvöt a papságnak, áldást a népnek, mely ki-
séretében a templomba vonulván, a Decsow Sebestyén kar-
kántor által betanított „Ecce Sacerdos" meghatóan énekelt 
dallamát könyezve várta végig a térdeplőn. A „Salve Regi-
na" o dulcis Virgo Mariája észrevehető fohászra ragadta s az 
érette elvégzett imák után forró könyörgéssel esdekelte, hogy 
áldjon meg minket a mindenható Isten. Bevonulván a püs-
pöki palotába, püspök ő excja egyenként bemutatta a papsá-
got a görög kanonokokkal és papokkal együtt, bemutatta a 
polgári és katonai tiszti kart s más összegyűlt kedves vendé-
geket, kiknek majd mindenikével kifogyhatlan szeretetre 
méltó leereszkedessel váltott szót s az ártatlan lánykák által 
körülvett ajtón püspök ő excja termeibe vonult. 

Estve nagyszerű fáklyás menet tartatott a polgárság által 
Márkás János rendezése mellett. Kisasszony napján ünnepé-
lyes misét a nuncius tartott, püspök ő excája 50 terítékű ebé-
det adott, melyen lelkes fe!köszöntések történtek ő Szentsé-
geért, ő Felségeért, a nunciusért, püspökért stb. 9-én reg. 7 
órakor Kolozsvárra utazott. (Vége köv.) 

PARIS. IX. Pius pápánk a szerencsétlen Lengyelország 
iránti atyai gyengédségének ujabb tanúbizonyságát adta. 
Emiitők, hogy az itteni lengyel missio főnöke Jeloviczky abbé 
a hivei között szedett péterfilléreket ő szentsége lábai elé 
rakta. Pius pápa a számkivetésben gyászoló nemzet fiainak 
körében gyűjtött e filléreket fogadván, az alább közlött breve 
által válaszolt. 

Jeloviczky sorai a következők : Szentséges atyám ! Ez 
évben is a 3500 franknyi péterfillért, melyet idegen földön 
levő kis missiom körében gyűjtöttem, szentséged lábai-
hoz tevén, szerencsés vagyok ez alkalommal is szentsé-
gednek gyermeki szeretetünk és tiszteletünk érzelmeit 
kifejezhetni. 

Szentséges atyám ! Vitézkedő és diadalmas uralmának 
22 éve alatt folyton engedékeny és irgalmas volt Lengyelhon 
irányában és mindegyik évet ujabb jótétemények által jelzé. 

De a lefolyt év felülmúlja a többieket, mert nem eléged-
vén meg avval, hogy nekünk a szentté avatott poloczky vér-
tanú érsekben Josapliatban u j és hatalmas védnököt adott, 
szentséged Lengyelország ügyét szent egyházunk ügyéhez 
csatolván imákat rendelt mindkettőért azon nagylelkű körle-
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veiben, melyet oct. 17 ént Hedvig fejedelmi védnöknénk ün-
nepén közrebocsátott. 

Engedje meg szentséges atyánk, hogy ezért hálát ad-
hassunk kérvén Istent, hosszabbítsa meg pápaságának éveit 
az egyház és leánya Lengyelország körüli minden óhajai 
teljesül éseig. 

Ma ünnepeljük első évfordulóját sz. Josaphat szentté 
avattatásának, de egyúttal könyezve emlékezünk vissza 
századik évfordulójára a lengyel katholikus borzasztó vérta-
nuságának, mely a szomorú emlékezetű I I . Katalin paran-
csára moszkovita szakadárok és kozákok által eszközöltetett. 

1768. jun. 29 én történt, hogy Humar városában több 
20 ezer embernél gyilkoltatott le Péter^székének gyűlöletéből 
ugyancsak sz. Péter napján. Ez véres előjátéka volt Lengyel-
ország felosztásának, és azon vallási üldözésnek, mely követ-
kezése volt, és meg nem szűnt azóta pusztítani szent Péter 
örökségének e szerencsétlen részét. 

Elnyomatva ennek emlékeitől szentséged lábai elé bo-
rulunk apostoli áldásaért esdvén, hogy erősítse ragaszkodá-
sunkat sz. Péter székéhez, melytől függ hazánknak, de min-
denek fölött lelkünknek üdve. Szentséged legalázatosabb 
szolgája Jézus Krisztusban Jeloviczki Sándor a párisi lengyel 
missio főnöke." 

E levélre IX. Pius imigy válaszolt : „Kedves fiam ! üdvöt 
és apostoli áldást. Hazád általános gyásza közepette, és a 
legkeményebb megpróbáltatások csapása alatt gondolatodat 
és szorgoskodásodat a hivek közös atyja felé fordítani, neki 
segélyt és vigaszt szerezni jó szolgálat, ima, adományok által 
ez teljes érdeme vallástoknak, és a szentszékhezi ragaszko-
dástoknak, mely minden időben dicsősége volt a lengyeleknek. 
Mi szeretett fiam ezért is atyai indulattal fogadjuk a te, és 
hiveid adományait; jó, hogy ti érzitek, miszerént irántunki 
ragaszkodástokra hason gyengédség által válaszolunk. 

„Ha megadatott volna nekünk hazátokról és rólatok el-
hárítani a nyomorúság oly nagy terhét, mi bizonynyal min-
dent megkísértenénk, de ez nem levén hatalmunkban, mégis 
meg nem szünendünk kérni Istent, hogy meghatva azon hittől, 
mely a legkegyetlenebb üldözés daczára is azon vallomást 
téteti veletek, hogy leikeitek és hazátok üdve is a kath. hit 
egységbeni kitartó ragaszkodástól függ — távolítsa el va-
lahára haragjának nyilait, és miután megadta az egyháznak 
a békét, változtassa át örömre szoinoruságtokat. Ez az, mit 
teljes szívből kívánva előremondunk, hálánk és jóakaratunk 
jeléül, adván apostoli áldásunkat. Roma. Szent Péternél, 1868. 
jul. 18. pápaságunk 23. évében IX. Pius." 

VEGYESEK. 
— Mind az „I. Tan." mind a „P. Hirnök" közölte a nm. 

püspöki kar javaslatát a kath. autonomia ügyében ; ez utób-
bi közzétette a primási egybehívó levelet is, melyből kiderül, 
hogy a vegyes tanácskozmány csakugyan „elhatározó" lesz, 
mielőtt „a tervezet O Felségének mint az egyház legfőbb 
védnökének fölterjesztetnék".— Meghajolunk, de igen tar-
tunk tőle, hogy a meghívó levél szerénti alapon elhatározott 

és ily módon sanctionalt tervezet tévesztendi kellő hatását 
éppen azon czélra nézve, melyet kitűzött magának, hogy 
tudnillik „a jogok és kötelességek solidaris ' érzelmét az 
összes kath. hívekben részint fölkelteni, részint megszilár-
dítani képes legyen." Ezen szép magasztos, és csak egyedül 
üdvös czél aligha lesz ohajtott mértékben valósítható, ha a 
vegyes tanácskozmányba „több oly hazánkfia hivatik meg 
ugyan, ki mind vallásos érzelmei, mind statusférfiui emelke-
dettsége által azon reményre jogosit, hogy bölcs tanácsával 
s ügyrokon érdekeltségével e szint oly fontos mint kényes 
kérdés megoldására segédkezet nyújtani kész ." de ezután 
mindjárt legfelsőbb helyre terjesztetik föl anélkül, hogy a ter-
vezet azok sokaságával is közöltetett volna, kikben a jogok 
és kötelességek solidaris érzelmét akarnánk fölkelteni. A meg-
alapított javaslat bizonyára oly bölcs, oly czélszerü lesz, hogy 
ahhoz az összes katkolikusok szívesen járulandnak ; éppen 
azért, tekintve különösen a nemzet constitutionalis érzelmét, 
mely aligha nyer kellő kifejezést a csak meghívandó hazafi-
akban, talán jobb volna el nem mulasztani a tágasb körű 
nyilatkozhatás hozzájárulását is. 

— R u d o 1 f f Pál szathmári kanonok ő nsga Mária neve-
napján tartotta aranymiséjét Maria-Cellben. Te cum prole 
pia benedicat Virgo Maria ! 

— A m . k. cultusminiszter az országgyűlés elé terjesz-
tette az interconfessionalis törvényjavaslatot. 

— A nantesi, rennes-, vannes- és quimperi katholiku-
sok 12 vont csövű ágyút ajándékoztak a szentatyának; az 
egyes ágyak az azt ajándékozó városok czimereivel vannak 
ékesítve. 

— A bajor tanító-egylet lassanként elkezdi kebeléből 
kizárni a kath. tanítókat, kik meggyőződésűkhez hiven az 
iskola-törvényjavaslat elleni fölirat alá jegyezték magokat. 
Tulajdonképen már rég magoknak ki kellett volna lépniök 
°ly egyletből, melyben a katholikus meggyőződés, a pápa és 
püspökök iránti ragaszkodás nem türetik. 

— A bambergi kath. gyűlésen Haffner különösen buz-
gólkodott a sajtó-egyletek mielőbbi alakítása mellett, melynek 
föladata volna évenkénti áldozattal kath. publicistákat 
képezni, mint minők már Francziaországbau és Belgiumban 
vannak. „Papok és laicusok, mondá, egyaránt kötelesek részt 
venni a sajtó apostolkodásában. Sz. Ottó, Bernard és Ferencz 
magok is a sajtót használnák, ha ma föltámadnának." 

— A badeni „Beobachter" szerént ő szentsége azon 
ígérettel lepte meg a freiburgiakat, hogy a Romában fölfede-
zett márványból fog küldeni elegendő anyagot, hogy abból 
a bold, érseknek Vicari Hermannak díszes emlék emeltessék. 

— A linczi püspök körlevelének lefoglalását a tarto-
mányi törvényszék is helybenhagyta. 

— Azon Missale-nak, mely a concordatum kötése al-
kalmából ő Fölsége által a szentatyának volt szánva, remek 
bekötése e napokban elkészült, és igy 12 év volt szükséges a 
nagybecsű mű elkészítésére. Azóta sok változott ! 

— Szombathy Sándor zentai káplán ily czimü munkára 
„Jézus sz. szivének követéséről" négy könyv. Amott J . jé-
zus-társasági atya után latinból magyarítva, előfizetést hirdet. 
Harmincz s néhány ívnyi lesz ; meg fog jelenni jövő január-
hóban, meddig a megrendelések is folytonosan elfogadtatnak. 
Előfizetési ára egy forint, melyet a mü megjelentével utólag 
is lehet fizetni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldnnasor sarkán 9. sz. 
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Pesten, September 26-án. 2 6 . II. Félév. 1868. 

TARTALOM : A holland i püspöki kar és a tanügy. — 
Szellemi életünk főbb árnyvonalai. — Egyházi tudósítások. 

— Vegyesek. 

A hollandi püspöki kar és a tanügy. 
(Vége.) 

IV. A tanításnak ezen elmaradhatlan befolyását 
a hitetlenség vezérei, kik az egyedül anyagiakkal 
foglalkozó századunk fölött uralkodnak, ugy látszik 
jobban ismerik, mint némely hanyag katholikusok. 
Igen, ezen emberek, kik, az idézett zsinat szavai sze-
rént, igen jól tudják, mennyire függ az igazán ke-
resztény szellem az itjuság vallásos nevelésétől, nem 
mulasztanak el semmi eszközt és módot, hogy ezen 
tanitás helyébe egy másikat toljanak, tudnillik az ő 
elveik szeréntit. Czéljok és szándékuk senki előtt 
sem lehet titok; mi, a mi hazánkban mindkettőre 
nézve tisztában vagyunk részint beszédeikből, részint 
közzétett irataikból. Más részről látunk férfiakat, 
kiknek állásuk tekintélyt kölcsönöz irataiknak, és 
kik kijelelik a tanitó előtt az utat, melyen minden 
megtámadás és kegyvesztés nélkül nagy tapintattal 
és okossággal az iskolák padjairól hirdetheti a diva-
tos elveket, melyek összeütköznek bizonyos vallási 
fogalmakkal, például a természetfölöttiekben való 
hittel. Másoknak ismét az hizeleg, hogy oly tanitás 
fog létesíttetni, mely alkalmas leend végképen és 
észrevétlenül megszüntetni a mély és ingerlő szaka-
dásokat, melyek elválasztják egymástól a valláso-
ka t ; természetes, hogy ez egyik eszköz leend magá-
nak a vallási meggyőződéinek elnyomására. Mások 
végre minden himezés nélkül bevallják, miszerént a ta-
nitás hivatva van kegyelem-döfést adni minden vallási 
előítéletnek, és azok helyébe a mindenségrőli és hu-
manitásróli józanabb fogalmat állitani; annak esz-
közeül, hogy az iskolákban a nép valódi vallásos 
nevelést, mely oly sokáig elhalasztatott, nyerjen, 
gyökeres hitetlenséget ajánlanak, mely a vallásnak 
minden részletes formája vagy is egyház fölé emel-

kednék. Ilyen a hang, melyen a tekintélyes férfiak 
szólallak, sok mások pedig sietnek nekik segélyt 
nyújtani, rokonszenvüket tolmácsolni ezen elvek 
iránt, majd röpiratok, majd lapok és mindennemű 
más iratok által. 

Erélyes fölszólitás szükséges, szeretett hiveink ! 
azon számosokra nézve, kik oly sajnos szükségben 
forognak, hogy gyermekeiket a kath. iskolákból 
kényszerülnek az úgynevezett semleges iskolákba 
küldeni ; ők közelebbről fogják szemlélni az ott 
nyújtott oktatást, és látni fogják, mily biztosítékaik 
vannak, hogy az ifjúságnak hit- és jó erkölcsei ne szen-
vedjenek kárt, ne szenvedjenek hajótörést. Es akkor 
ha látni fogják a valódi veszélyt, ha szemlélendik, 
hogy tévúton járnak gyermekeik mind a hitre, mind 
erkölcseikre nézve, föltétlenül fognak tiltakozni az ily 
'éiíoiába való járatás ellen. Ekkor helyén fog lenni <i 
figyelmeztetés a z U r ezen szavára: Mit ér, ha valaki 
az egész világot elnyeri, lelkének pedig kárát vallja ? 
Valljon a tudatlanság nem ezerszer elébe teendő-e 
ily tanításnak? 

Vajha, szeretetett hiveink! senki se tenné ma-
gát közületek érdemessé azon szemrehányásra, me-
lyet aranysz. sz. János tőn némely hanyag szülők-
nek. „Ha, úgymond, öszvérhajtót vagy kocsist kell 
fogadnotok, a legnagyobb gondoskodást használjá-
tok, hogy választástok jól üssön ki; de ha arról 
van szó, hogy gyermekeiteknek tanítót válaszszatok, 
megelégesztek az elsővel, ki szemetekbe akad. Oh 
bűnös hp.nyagság, oh kimenthetetlen dőreség ! Vall-
jon mi lehet az, mi nagyobb körültekintést, ovako-
dást igényel, mint midőn az forog fönn, hogy a szív-
nek jó irány adassék, és az ifjú értelem az erény 
számára képeztessék ki." (Hom. 60. ad pop. Antioch.) 

Mi többet várunk tőletek szeretett hiveink ! mi 
bizunk, hogy senki sein fogja félreismerni kötelmeit 
a katholikus hivőnek, és nem fogja átadni gyerme-
keit azon szerencsétleneknek, kiknek nincs más 
czéljok mint megrontani a tanítást; de félünk mégis 
attól, hogy találkozhatnak többen, kik nem fognak 
eléggé buzgólkodni, hogy jó irányt adjanak a tani-
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tásnak, mint azt az egyház óhajtja, sőt rendeli is. 
Némelyek azt fogják képzelni, hogy ők már eleget 
tettek kötelességöknek, ha mellőzik az egyenesen 
gonosz és veszedelmes tanítást, a nélkül, hogy észre-
vennék, miszerént mint katholikusok csak akkor 
teljesitik igazán kötelmöket, ha oda fordítják min-
den igyekezetüket, hogy a lehetőség szerént teljesen 
kath. oktatást szerezzenek gyermekeiknek. 

V. Hogy valamely iskola mindenben megérde-
melje a katholikusok bizalmát és helyeslését, nem 
elég, hogy ott tiszteletben tartassék, mit kath. hitnek 
nevezünk, vagyis, hogy az meg ne támadtassék; ha-
nem e fölött szükséges, hogy ezen iskola tanulja 
tisztelni a kath. hitet és annak számára a megtisz-
telés, becsülés helyét tartsa fönn. 

Ily iskolában az úgynevezett társadalmi okta-
tásnak legbensőbben kell egyesülnie a vallástani-
tással, a vallástanitásnak át kell hatnia az összes 
oktatást, és mindenütt föl kell tüntetnie a vallás 
befolyását. Mindenhová a religio sugarainak kell 
hatni : a remekirókban, mennyire lehet, discretioval 
elterjesztve találjuk a hit fönséges tanait, az evangé-
liumi morált, a keresztény erény tanitinányát ; maga a 
tanító igyekszik mindezt kellőleg elhelyezni és min-
den tanításába beszőni; szóval az ily tanítás nem 
csak szükséges körvonalait nyújt ja bizonyos tanul-
mányok szükséges elemeinek, nem is elégszik meg 
az ifjúságot csak bizonyos polgári erények és szoká-
sok ramájába szorítani, még kevesbbé azokból bon-
ton szerénti pogányokat képezni, kiknek nincs más 
czéljok, mint egyedül személyes érdekeik, főindokuk 
csak az egoismus: nem, az igazi tanitás hatalmas 
eszköz, mely segitségökre jőn a szülőknek és mind-
azoknak, kikre az ifjú keresztény nevelésének gondja 
nehezül, ki mint Istennek gyermeke, a kath. egyház-
nak fia, az ég örököse, köteles megtanulni keresztény 
módon gondolkodni, érezni, és a keresztény erénye-
ket keresztényileg gyakorolni ; a keresztény erénye-
ket igen ; de nem ezen szó megszorított értelmében, 
mint azt némelyek visszaélve veszik, hanem az igazi 
keresztény erényeket, melyek a hiten alapulnak, a 
tekintély indokai által idéztetnek elő, valamint sze-
retetből, hálából, remény- és félelemből indulnak 
ki, mint ezeket a hit nyúj t ja ; továbbá melyeket a 
hit által szükséges és elkerüllietlenek gyanánt nyúj-
tott eszközök tartanak fönn: ime ez az, mit a jó ta-
nító növendékeibe igyekszik csepegtetni és velők 
gyakoroltatni. Gondoskodik továbbá, hogy az ily 
nagyhorderejű vallási tárgyban az egyházi tekintély 
soha se hiányozzék; az iskolák pedig igyekeznek 

megszerezni mindazt, mi a tanítónak irányára, föl-
világositása- és erkölcsi támogatására szolgálhat. 

Igy tekintette és nem máskép az egyház min-
denkor az iskolát, és akarja, hogy azt ekkép tekint-
sék összes hivei. A kinek más fogalma van és más 
uton halad, a kárhoztatás azon csapása alá esnék, 
melyet a Syllabus kimond a 45, 47. és 48-ik té-
telekre. 

Szeretett hiveink! valljon meglepő lehet-e, ha 
az egyház oly nagy gonddal virraszt, hogy a vallás 
semmi kárt se szenvedjen az iskolában, midőn tudja, 
hogy ott mily dús aratása vagyon ? Csudálhatni-e, 
hogy teljes erőből törekszik, mennyire csak lehet-
séges, az ifjú kereszténybe átszármaztatni a religiot, 
hogy az uralkodjék minden tettén, ezen religio lép-
jen mindenütt előtérbe, hisz úgyis ez képezi egész 
életének religioját? 

VI. Mit gondoljunk tehát az oly iskolákról, me-
lyekből a vallásnak és az egyháznak befolyása ki 
van zárva, és a melyekben nem hirdettetik egyéb 
mint a pusztán tex-mészeti morálnak bizonyos faja, 
nem tudom minő ága az eclecticismusnak ; de a hol 
tulajdonképen sem a religionak, sem a morálnak 
nincs helye? Hajlandók vagyunk minden nemét a 
rosz szándéknak kizárni a tanítóknál; nem kérdez-
zük, nem jöhetnek-e, minden rosz szándék nélkül is, 
azon kísérletekbe, melyek használtatni szoktak a 
közönyös tanitás gyakorlatában és melynek oly 
szin adatik, mintha keresztül sikamlanék oly elveken 
és tanításokon, melyek kisebb vagy nagyobb mér-
tékben ártalmasok, veszélyesek vagy egyenesen ro-
szak. Nem szólunk azon benyomásról, melyet a 
gyermekre oly tanítónak példája gyakorolhat, ki 
ügyessége által affectálja, mintha minden religion 
kivül, tulajdonképen fölül állana, és ki növendékei 
előtt egész religioját, ha mégis tudják, hogy van 
neki religioja ! — némely külső jelekben helyezi, de 
ki egyébiránt ugy viseli magát, mintha semmi 
gondja sem volna a religiora. Megengedjük, hogy 
legtöbbnyire a tanító oly körültekintő, miszerént 
ezen szirteknek nagy részét kikerüli: mindamellett 
azonban bizonyos, hogy az ily tanitás hiányos, és 
minden okunk van tartani attól, nehogy ily körül-
mények közt a vallástanítás még hiányosabb legyen. 
Innen kell származtatni a IX. Pius által kimondott 
kárhoztatást azok ellen, kik állítják, hogy a katholi-
kusok helyeselhetik a dolog ily állását. Tehát az 
ellenkezőnek kell igaznak lennie, vagyis hogy a ka-
tholikusok nem helyeselhetnek ily tanítást, még 
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kevesbbé becsülhetik vagy támogathatják a valódi 
kath. tanitás rovására. 

VII. Ez által nem akarjuk mondani, mintha 
semmi esetben sem lehetne élni hasonló tanitással; 
nem! ha nincs alkalom oly iskolában nyerni okta-
tást, mely az egyház tekintélye alatt áll, élhet valaki 
a nem katholikus iskola tanitásával is, azonban azon 
föltétel alatt, hogy ily iskolában semmi sem fordul-
jon elő, mi a hittel vagy morállal ellenkeznék. A 
helybeli lelkésznek, mennyire lehetséges, e fölött 
ügyelni kell, és ha félni lehetne, bebizonyítható 
lenne, hogy a reábízott gyermekeknek hitére, erköl-
cseire nézve veszély alkalma volna az ily iskola, 
föl kell használni minden befolyását a gyermekek-
nek az ily iskolától való távoltartására. 

Az ily iskolákbani oktatást mint kényszeritő 
szükséget kell tekinteni, korántsem pedig mint a 
dolgok rendes állapotát. Erre nézve már máskor 
kifejtettük nézeteinket, legyen most elég azokat 
csak fölemliteni ; a szükség siralmas, sajnálkozni 
kell miatta, de azért nem lekonyitani fejünket, sőt 
inkább szemébe kell nézni a rosznak, és eszközöket 
keresni annak eltávolitására. Addig is, mig e hely-
zet tart, figyelmeztetjük azokat, kik ily helyzetben 
vannak, hogy kettőztessék meg gondjaikat és őrkö-
désüket a tanitás hiányainak pótlására, egyszers-
mind pedig forró imával esdjék le a Mindenhatónak 
áldását; ekkép reményleni lehet, hogy a hiány leg-
alább több pontokban helyre leend hozva. 

VIII. Azonban nem szólhatunk ily módon az 
oly szülőkről, kik saját hibájokból elhanyagolják 
az alkalmat, melynél fogva szent hitünk szelleme 
szerént intézett iskolákban taníttathatnák gyerme-
keiket; kik szükség nélkül elsőbbséget adnak ily 
hiányos vagy veszélyes iskoláknak, melyek nem 
katholikusok. Mikép fogják ezek igazolhatni eljárá-
sukat Isten előtt? Valljon gyermekök mindenek 
előtt nem keresztény-e, nem Isten fia és tagja-e a 
kath. egyháznak ? Nem azért adta-e nekik Isten, 
hogy mindenek fölött Isten dicsőségére neveljék, ne-
veljék hitben és jámborságban, hogy ekkép egekbe 
juthasson? Es mégis minden félelem nélkül elhanya-
golhatnák az egyik kiváló eszközt, mely oly becses 
ezen nagy föladat teljesitésére ! Nem kellene-e in-
kább minden erőből oda törekedni, hogy magasztos 
küldetésüknek egy részét másokra ruháznák át, kik 
elegendő képességgel birnak megtenni azt, mit ök 
magok alig képesek véghezvinni, teljesíteni eléggé 
hatályos módon, ohajtott eredménynyel! 

Vajha mindenki jól megfontolja az okokat, me-

lyeket talán ily eljárásának igazolására fölhozhat; 
de fontolja meg azokat a szentség mérlegén és mint-
egy Isten előtt. A mi bennünket illet, szeretett hí-
veink! mi nem vállaljuk magunkra a felelősséget 
az iránt, hogy az igy gondolkozókat könnyelmű 
nyugalomban hagyjuk maradni. 

Ne tegye senki ezen ellenvetést : de hát mit 
tevők legyünk ott, hol nincs kath. iskola? nem ne-
veltetik-e itt is az ifjúság kereszténynek? lehet-e 
állítani, hogy jelentékeny sülyedésben van ily tani-
tás mellett is a kath. hitélet? Ezen kérdésekre egy-
szerűen és egész általánosságban feleljük: 

Kérditek: mikép lehetne másképen? Igen, a 
dolgok ugy mennek mint mehetnek, de nem mint 
menniök kellene. Mindent megtesznek oly helyen, 
mit tenni lehet a körülmények szerént, és ez az oka, 
hogy a keresztény nevelés kevesbbé hiányos, mint 
volna, ha máskép tennének. 

A mi az eredményeket illeti, nem szabad-e föl-
tenni, hogy ez vagy amaz, épen az u j és veszedel-
mes elvek következtében, katholikus lett a maga 
módja szerént, s valóban katholikus is maradna gon-
dolatjaira, szavaira és cselekedeteire nézve, ha az 
elemi tanitásban szintúgy mint a későbbiben mindig 
a katholicismus tanai lebegnének szeme előtt? és 
hogy többen azok közül, kiknek vallási neveltetésük 
hamis és fölületes volt, nem lettek-e volna mások, 
ha ifjúságukban kath. iskola jótéteményével élhet-
tek volna? Feleljük továbbá: ha a következések ke-
vesbbé szomorúak, mint félni lehetett, honnan lehet 
származtatni a hitetlenség és erkölcstelenség növe-
kedő haladását, mint azt már fönebb jeleztük ? 

S valljon melyik családapa vélné, hogy ő eleget 
tett gyermekeire nézve, ha azokat megóvta a meg-
mérgezéstől vagy elgyengüléstől ? És még is ekkép 
akarnánk eljárni a gyermek lelkére nézve ! Nincs, ked-
ves hiveink, nincs minden megtéve, ha valaki az által, 
hogy gyermekét megóvta a hitetlen iskolától, hiszi : 
hogy egyszersmind eleget tett a vallási nevelés lé-
nyeges kötelmeinek is. Ha egészen eltávolitottuk is 
a mérget és éhséget: tulajdonképen nem tettünk töb-
bet, mint mennyit a keresztény szeretet ró köteles-
ség gyanánt a szülőkre. 

Mit tennénk, ha a keresztény iskolák látogatása 
a gyermekeknek szükségkép földi dicsőséget, tisztele-
tet, szerencsét szerezne? Mily hévvel, buzgalommal 
járnának oda ? Mily erőfeszítéssel volna kész mindenki 
a legnagyobb áldozatra is e czélból ? De midőn a 
megbecsiilhetlen lelki javakról, haszonról van szó, 
melyet a gyermek ily oktatás által nyerhetne, ak-
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k o r . . . . De nem szeretett hiveink ! igen kinos volna 
hasonló párhuzamot vonni katholikusok előtt; hall-
gatunk e felől, inkább néhány elvet akarunk még 
kijelelni, melyeket jó volna szem elől nem téveszteni. 

A kath. gyermeknek szükségkép kath. nevelés-
ben kell részesülnie. 

Ezen czélra egyike a legegyszerüebb eszközök-
nek a kath. iskola. 

Ha minden eszközt megragadunk is, melyet a 
religio rendelkezésünkre bocsát, még sem sikerül 
mindég oly ifjút képezni, mint azt*ohajtani lehet; 
oly feneketlen az emberi sziv romlottságának 
mélysége. 

Ily fontos ügyben azt kell választani, a mi leg-
biztosabb. 

íme, szeretteink ! ezek az elvek, melyeket püs-
pökeitek szivetekbe vésni jónak hitték. Vajha sza-
vaik, melyek mindig Annak szavai, kinek nevében 
hozzátok intéztetnek, reátok különösen rendkívüli 
körülményeink közt, mély és tartós befolyást gya-
korolnának ! A ti őszintén és igazán kath. szellemiek, 
melyet minden alkalommal tanusitottatok, és mely 
annyi vigasztalást nyújtott nekünk eléggé terhes 
hivatalunkban, ezen szellem, szeretjük hinni, nyilat-
kozni fog ismét a kath. oktatás roppant horderejű, 
kérdésében is. Szintén nem kételkedünk, hogy mind 
az, mit a papság ezen levelünkben kifejtett elvekkel 
egyezőleg püspökségünk különféle plebaniaiban meg-
inditand a kath. iskolák fölállítására, föntartására 
vagy fejlődésére, és mi is, a ti püskökeitek hasznosnak, 
czélszerünek vélendiink ebbeli kötelmünk teljesíté-
sére, kedvező fölkarolásra találand nálatok is. Nem 
különben egyesiteni fogjátok forró imátokat a mienk-
kel, hogy Isten kegyeskedjék megáldani a tanitás 
mostani állapotának javítására irányzott törekvé-
seinket, hogy adassék meg a katholikusoknak a 
buzgalom gondoskodni gyermekeik neveléséről, mely 
öszhangzó legyen az egyház szabályaival, szellemé-
vel. Állhatatosak levén az ily imában remélhetjük, 
hogy Isten, ki oly láthatólag védelmezte egyházát 
Hollandban, a jelen nemzedéknek is megadandja a 
nevelés és tanitás e fontos ügyében a szükséges ma-
lasztot a legkedvezőbb sikert, és eredményt. S c h a e p-
m a n n , utrechti érsek. Z w y s e n , bois-le-duci püs-
pök. W i 1 m e r, harlemi püspök. P a r e d i s, ruremon-
dei püspök. V a n G e n k, bredai püspök. 1-k. 

Szellemi életünk főbb árnyvonalai. 
(Vége.) 

Ha kissé átgondoljuk a természetfölötti vallás termé-
szetét, könnyű okát adni, miért magasztalják annyira a ter-
mészeti vallást néhány nagy elméjűek is ? ha volna még is 
csupán ilyen, mi legalább soha sem találjuk az emberiséget 
kinyilatkoztatás nélkül. Talán nem hibázunk, ha azt állítjuk, 
miszerént minden vallást megvetni nem bátorkodván, mert a 
már megromlott sziv is érezi néha annak szükségét s mivel 
egyébként nem lehet, legalább szinre magasztalja a nagynak 
nevezett elme is a vallást, habár igáját magára vállalni nem 
is akarja. Hogy is szeretné, hiszen terhesek annak kötelme i, 
édesebb a féktelen szabadság, hogy sem oly módok kitalálá-
sáról ne gondolkodnék, melyekkel a szivet az elmével, az in-
dulatokat a lélekkel megférköztesse. 

Azért a természetfölöttit megtagadva a természetihez 
menekül, igy azután a pör mindég részére döl el ; minthogy 
pedig a természeti vallás szivébe van irva az embernek, azt 
hiszi, miszerént önmaga annak magyarázója, itélö birája, igy 
azután kiki ugy él, mint akarja, és pedig mégis a természeti 
vallás törvényei szerént. De ez és csak is ez igen megfér ko-
runk nagylelkű (?) türelmességével. Bizony türelmes az a ter-
mészeti vallás vagy inkább vallásközöny, melynek széles, sok-
rétű köpenyébe burkolódzva járnak sokan idestova, hogy 
mindeneknek minden látszassanak lenni, nem gondolva vele, 
ha sokszor meg is fáznak a szellős ruha alatt, mely őket az 
idő viszontagságai ellen nem védheti. 

Religio, az isteni, emeli föl csak az embert ember fölé, 
ez támogatja az elme gyengéit, bátoritja a sziv ingatagságait. 
Igen gyakran megesik, hogy a gonoszaknak Laisok kezei által 
aranykereszteket szolgáltat a feslett roszaság, mig a jóknál 
alig van az erénynek, mivel meztelenségét betakarja. Ha látod, 
hogy a jó tettek jutalma megvetés, más részről, a bün magas 
polczáról, gunykaczajjal néz alá rád szánandólag az eltapo-
dott erényt kihahotázva, mi bátorít ekkor az erény további 
gyakorlására? Vannak helyzetek, melyeknek elviselésére 
több mint emberi erő kívántatik; kevésnek adatik a termé-
szet s lelki edzettség e földön megelégedni a lelkiismeret tit-
kos örömével, ha erényes élete nem boldogtalan. Gyönyörű 
szép képe ugyan az emberi szelid nagyságnak a szenvedések 
között megtartani a sziv csendjét, a lélek nyugalmát s a min-
denség csalhatatlan intézőjének bölcseségén, igazságán meg-
nyugodva vigasztalódni, s magát egy jobb élet reményével 
erősíteni a mulandóság minden viszontagságai között : de ez 
csak a keresztény hit segélyével lehetséges ; mióta a kereszt 
a földre ültettetett, hogy szüntelen ezt tanácsolja : türj és 
remélj, a sokat Szenvedett is csak erről ismeri meg hiveit, ez 
adta az első keresztényeknek a szép nevezetet, melynek ér-
telme oly jeleneteket tartalmaz, melyek a régiek állítása sze 
rént az Isten szemléletére is méltók „genus iniuriis ferendis 
natum, referendis impar," ezt tanultuk a keresztenfüggö nagy 
szenvedőtől ; mi tudjuk, hogy sorsunkat Isten vezérli, s hogy 
a világon az erény nem jár mindég karöltve a jutalommal, 
de a mulandók hiányát igaz örök jóval pótolandja Istenünk. 

A bölcselet is tanította követőit tűrésre, de ez nem sze-
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id béketűrés, hanem inkább fölfuvalkodott, megátalkodott 
makacsság minden szenvedés ellen, elve levén, tűrj erősen, 
minden szenvedésen fölül emeld lelkedet, de ha nem elég 
erősnek érezed magadat „patet exitus," ez vad rigorismus, 
durva apathia. Vagy mit látsz e tanitásban : „ferte fortiter, hoc 
est quo Deum antecedatis : ille extra patientiam malorum est, 
nos supra patientiam" egyebet gyermekes fitogtatásnál, hiu 
gögnél? mintha az ős regebeli kor kevély Jupiterét, vagya 
minden istenit kigúnyoló Prometheust hallanám vad fájdalmai 
között hánykolódni. Diogenes a jégen állott mezitláb, de csak 
azért, hogy csudáltassék. ezért találólag mondá Platon a bá-
muló csoportnak : „menjetek haza, ne nézzétek öt, mert bi-
zony megfagy hiúságában." 

A tűrés, hogy erény legyen, szükséges, hogy a mit tűrsz 
és szenvedsz azt Istenért tedd, de ha saját akaratomat min-
denhatósitom, s a mindentudó személyes Isten gondviselését 
a világ intézéséből kiokoskodom : mi marad egyéb hátra vi-
gasztalásomra, mint a sors változhatlan törvénye s kérlelhet-
len hatalma, mely a kétségbeesés s öngyilkosságra vezethet 
át. Az önismeret hiányában alapuló túlbecsülés szerfölötti 
érzete itt ismét sajátszerű következetlenségében, s erötelen 
erőlködésében tűnik föl, midőn mindenhatónak vélt akarat-
ját saját személye ellen zuditja s intézi, nem tudván önma-
gától elhárítani az életnek elviselhetlen terhét, önmagától 
kiván szabadulni, nem figyelve az irás szavaira : „horrendum 
est incidere in manus Dei viventis." A tévely tévelylyel, a 
a bün bűnnel lakol; „et sic vapulat superbia mentis!" 

Ha az ember önmaga hite- s szeretetének tárgya és 
indoka, reményeé is az lesz ; csalóka ragyogvány a távolból, 
mely buborékként szép szinben hullámzik ugyan előtte, de 
nincs bölcs, ki meghatározza, mely perczben pattan szét s 
enyészik el, határt nem ismerő reménytelen várakozás nem 
remény ! majd alább száll, mert alapja ingatag levén maga is 
ingadozik a kétség, aggály és csüggedés fokozatain le, egész a 
kétségbeesésig, melyben végre is bőszülten tépi szét azon kö-
telékeket, melyek az élethez csatolnak s gyáva gyilkossággá 
fajul. Ha már az eget nem tudja megnyitni az emberi tehe-
tetlenség, miért zár el az élet bájkertjéből ? sokízor még is 
nagy lelkeknek tartatnak a gyáva semmit sem tehetők ! 

Minden elkorcsosodott nemzetnél, ha egészen veszni 
nem rendeltetése, szükséges az újjászületés, melynek több 
példáit nyújt ja a történet, s többnyire kemény csapások, belső 
polgári háború, külharcz, éhség s más látogatások által szo-
kott okulni a világ. „Ubique mors, ubique luctus,ubique deso 
latio, undique percutimur, undique amaritudinibus replemur. 
Aliquando nos mundus delectatione retraxit a Deo, modo tantis 
plagis plenus est, ut ipse nos mundus mittat ad Deum."1) 

Ily nyomorú helyzetben azután kiveszve a nemzetnek 
nagy része, s az uj nemzedék megtisztulva szeplöitől, uj éle-
tet vesz, uj fényben kel föl s emelkedik, Mindezek az isteni 
bölcs gondviselésnek azon eszközei, melyek által a veszni 
indult erkölcsi világot föntartja, újra fölemeli, pusztításokat 
ereszt a színvilágra, mely az erkölcsinek eszköze, hogy ez, 
mint főczél megmentessék ; csak az kár, hogy mi nem oku-
lunk, a Gondviselésnek igen szűk batárt szabunk, mi pedig 
építjük, rontjuk a természetet csekély hatalmú lények, a né-

ma és vak természeti elemek pusztítják müveinket: s a ter-
mészet ura az egyedül hatalmas bölcs ne tudja bár akar ja , 
s ne akarja, bár fensőbb czéljai kívánják, hatni a világ egyes 
külön részeire ugy mint az egészre? mily tévedés, mily gőg 
ezt még csak gondolni is ! Istenem, te jó szülőkként már ak-
kor jót teszesz velünk, mikor észre sem veszszük s még is, 
mily hálátlanság ! sokan vádolnak, hogy keveset gondolsz 
velők; mások,hogy igazságtalan vagy; sokan kirekesztenek az 
tenalkottad világból, erőtlenné tesznek ; de te jó szülők mód-
jára, kik csecsemő gyermekeik értetlen beszédeit nevetik, 
még azokra is halmozod jótéteményeidet, kik létedet ta-
gadják ! 

A világ minden történetének összeszerkesztése, s ezek-
nek magasabb értelemben fénylő minden jelenségei nem 
egyebek, hanem az örök igazságnak, az emberi csekély 
okoskodásokon mindenkor tulható intézményei, csakhogy mi 
sokszor nem birunk alapos fogalommal a tények mivoltáról, 
nem akarjuk belátni, mikép az emberi sorsok osztója az Is-
ten a roszból is jót hozhat ki. Mi sokszor nem tudjuk, hogy 
a mi korlátolt láthatárunkat végzi, felhő-e ? rettegve várjuk 
a jövőt s ime rövid időn megindulnak a sötét fellegek, eloszol-
nak fejünk fölött, a szomjas földre hullatják nedvöket a nél-
kül, hogy ártanának, sőt az alkalmatlan port leverve a leve-
gőt is megtisztítják, ujjá szülik. 

Mi sokan nem lettek volna boldogok, ha előbb nem 
boldogtalanok ! A hit világánál láthatjuk csak Istent és is-
merhetjük meg az embert ugy a mint kell. De a hit Isten 
ajándéka, s mindazoknak ad ja az ég, kik akarva nem taszitják 
el maguktól ; kérjük ezt naponként, hiszen ez a népet, mely be-
fegadja, halhatlanná teszi, csak a hitet megtagadó várhat 
magára halált, mint a mely az örök élet kútfejét elhagyta ; 
drága kincs a hit, Isten nem szokta ezt pazarolni mint más 
ajándékait sem ; elpusztult Jeruzsálem is, elszéledt, földönfu-
tóvá lett a hálátlan nép elmerülve a tföldi kincsbe, mert a 
neki oly bőven ajánlott lelki kincset makacssággal ellökte 
magától. 

Midőn a zsidók Babylonba foglyokul vitettek, a papok 
az oltárról elvett tüzet titkon elrejték egy völgybe, hol mély 
száraz kútban tartatott fön, ugy, hogy kivülök senki sem 
tudta a helyet ; midőn végre a király elküldé Nehemiást, ez 
a papok unokáit hivta meg a tűz keresésére, de kutatásuk-
ban nem a tüzet, hanem zavaros vizet találtak ; nem csügge-
dett el a buzgó férfiú, hanem megparancsolta, hogy merítse-
nek vizet s vele az áldozati fát behintette ; s csudálandó lát-
vány : az előbb homályba burkolt nap kisütött, a fa égni kez-
dett, s az áldozat fölemésztetett. 2) Az emberi megvizsgálhat-
lan sziv sokszor igen száraz kut, a miben hiában keressük 
azt a tüzet, melyet az Istenember, aszelid nagyság példánya, 
az istenségnek jótevőleg felénk lebegő fénysugara, a világ 
megmentője jött bocsátani a földre, mert csak zavaros vizet, 
alaktalan sarat lelünk benne, ilyenné fajult a szent tűz, mely 
a bűnnek szolgasága előtt benne elrejtve volt, de ismét kisüt-
het az isteni kegyelem napja, a sziv jegesedett vize fölenged-
het, égni, lángolni kezd a sár vagyis bűnös sziv. 

Ma leginkább szeretet által munkáló hitben érezi ma-
gát szegénynek a világ, mintegy uj megváltóra várakozni 

') S. Grog. hom, 28. in ev. 2) 2. Macch. 1, 19, 22. 
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látszik, ki őt hinni tanitsa. Nagy föladat a már hit melegétől 
megfosztott, kihűlt kebelben a hitetlenség jegesedett rétegeit 
a religio tüzével ú j ra fölgyulasztaui, mert a vallás enmagam 
átengedése és a tekintély iránti szellemi hódolat, erre pedig 
szivhajlam szükséges. De a hol már ember nem segithet ott 
gyógyithat Isten, ezért hivatásunk nem enged csüggedni, 
hanem kér jük az Istent, imádkozzunk, a pap imája fogana-
tos, mert Isten velünk imádkozik ; mióta az Üdvözitő emberré 
lett, s a hegyen arczraborulva imádkozott, azóta ügyünk az 
övé. Isten bölcsesége elrejté ugyan előlünk a jövőt, de jósága 
meghagyta, hogy reméljünk. Mi hiszszük azért, hogy nem 
messze van az idő, midőn átfogja látni a világ, hogy vagy 
vissza kell térnie Istenhez, vagy saját romjaiban temetkeznie; 
most engedi ugyan, hogy a virágzó országok rombolásaiból 
fölszállt porok leereszkedve, mintegy őrült roham perczeiben 
magát kifújja, de elfogja küldeni oda egyházát mint eddig is, 
hogy a romokat eltisztitsa, az omladékokat elhányja s újra 
beépitse az üressé vált s reménytelen emberi sziveket az isteni 
kegyelem reményzöldjével, s a kereszt tövénél talán egy u j 
jobb világot fog kelteni, melyről nem lesz kénytelen egy má-
sodik Mózes az erkölcsi világtörténet könyvében följegyezni, 
hogy e földrész üres és elpusztult volt, s Isten lelke lebegett 
a pusztaság fölött. De mi leginkább tegyük meg a magunkét, 
mert tudomány maga a sziv romlottságát nem képes gyógyí-
tani, sőt néha finomítja azt. Álljanak megszivlelésül e szavak : 
Prius in vallibus fit obscuritas die déclinante ad occasum. 
Quando ergo colles videtis obscurari, quis dubitat quin iam 
nox est ! Sic primum in saecularibus et laicis christianis in-
cipit praevalere obscuritas peccatorum, tunc autem quando 
iam vides, quod sacerdotes positos in vertice summo spiritua-
lium dignitatum, qui montes et colles dicuntur, aprehen-
derit iniquitas tenebrosa, quomodo dubitatur, quia finis est 
mundi."3) 

Ne felejsük tehát soha miszerént : „turpe est doctori 
cum culpa redarguat ipsum." Csak ugy kelthetünk hitet, táp-
lálhatunk s érlelhetünk reményt, gyulaszthatunk szent sze-
retetet a szivekben, ha mi is mindent hitbeli meggyőződésből 
mondunk s cselekszünk, ugy tanítunk mint hiszünk, ugy 
élünk mint tanítunk s mindenkor mindenben s mindenütt 
Jézus a nagy mester lesz a tiszta tökéletes előkép, igy hitelt 
fogunk magunknak szerezni szeretettel a jóktól, hitelt csika-
runk ki tisztelettel a hitetlenektől, mert sajnos de tagadhat-
lan, miszerént a kor szabad szelleme igen közeledik egész a 
tolakodásig hozzánk, sőt már be is furakodott egynémelyek 
őrizetlen szivébe; innét magyarázható a zúgolódás minden 
megszorítás ellen, a mutatkozó elégületlenség, minden föl-
ső bbség ellen gyakran az elkeseredettségig vitt kitörés, innét 
a tekintélyesebbeket megillető tiszteletnek megtagadása az 
ifjabbaknál, hányan tapasztaljuk ma : mily nehéz a nevelés ! 
. . . Pedig sorsosim ! példára van szüksége a világnak. Azért 
mi egész szivünk vonzalmával ragaszkodni fogunk szép hi-
vatásunk magasztos teendőihez föltéve erősen, miszerént nem 
hiszünk a külszinnek, bármint tündököljék is az szavakban ; 
nem a világ pár perczig tartó hazug rokonszenvének, nem a 
képzelgésnek, mely annyinak lőn már végveszte, nem saját 
gyenge okoskodásunknak, mely néha nem az ész tiszta elvei-

3) S. Chrisostomus hom. in cap. 20. Math. 

bői, hanem az önösség tisztátalan forrásából keletkezik ; szent 
lesz előttünk Isten törvénye, mint az, ki adá és sziveinkbe 
véste, tudván ezt, miszerént Isten akara t j a ellen minden sza-
badság alacsony szolgaság, minden élvezet méreg, bármint 
kinálkozik is az bájitalul, minden fény sötétség, minden böl-
cseség kábaság, minden erő tehetetlen erőlködés, minden élet 
halál s kárhozat halála a léleknek, — Isten szép képmásának. 

Dr. Bit a Dezső. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
K Á R O L Y - F E H É R V Á R . (Vége.) A nuncius megérke-

zése estején számos vendégtől környezve kedélyes társalgás 
közt végezte vacsoráját a püspöki asztalnál. — Az alatt 
azonban megszólalt a Rákóczy-induló, a városi polgárok val-
lás és nemzetiség nélkül hosszusoru fáklyák lobogó világánál 
a várba a püspöki palota ablakai alá vonultak és szónokuk 
kifejtette, hogy Magyarország polgárai a legbensőbb hálával 
vannak lekötelezve a szent szék iránt ; mert az a magyar 
nemzetet kezdet óta végetlen jótéteményekkel halmozta el. 
Ugyanis a romai pápák a magyart a ker. népek sorába 
beigtatták, királyait koronával ékesítették, népének erkölcsét 
bölcs egyházi törvényekkel védelmezték, seregének győzel-
mes fegyvereit megáldották, elnyomatásában nagylelkűen 
felsegítették, győzelmének örömeit vallási ünnepek rendelése 
által megörökítették. Most is látjuk, hogy a nagy Pius a ker. 
elvek védelmében királyunkat, országunkat, ifjúságunkat, 
ker. családunk szentségét védi. Azért midőn hálánkat fejez-
zük ki, szeretetteljes követének hosszú és boldog életet kí-
vánunk. Dörgő éljenek rázták meg a levegőt, melyek az 
éjhomályban messze elhangozván, a jövő nap ünnepélyeire fi-
gyelmeztették a szendergőket. Más nap Kisasszony napján 9 
órakor a harangok zúgása a zsúfolásig megtelt templomba 
vezette a nuncius ő nagyméltóságát, ki a gyönyörűen díszí-
tett oltárnál a nagy misét végezte, érettünk rebegett imáiba 
gyönyörűen fonódván a karnak „Boldog Asszony Anyánk" 
és „Áldd meg országunkat" szépen elzengedezett énekei, 
melyeket Decsow fiatal tanítványának csalogányszerü hang-
jai s a kitűnő orgona-kíséret varázslólag kedvesekké tettek. 
A szószékről Apostol Alajos fejtegette Máriának tiszteletét, 
találó párhuzamot vonván a magyarok Nagyasszonya és a 
romai szent szék-nyújtotta áldások között. Szent mise után 
meglátogatta az egyesült görögök esperesi templomát, mely-
ben a nép szép rendben várt ő excjára, Pap Ágoston esperes 
ur pedig remek latin beszéddel fogadta, biztosítván ő nmlt-
gát a románok hűségéről a romai szék iránt. A nuncius ke-
gyesen válaszolt, megáldotta a népet, az esperes urnák pe-
dig 5 aranyat kézbesített. Püspök ö excája a magas vendég 
tiszteletére 50 terítékű ebédet rendezett, melyben a különféle 
osztályok notabilitásai részt vettek. 

Üdvözölte ő Szentségét, melyre a nuncius ő Felségének 
köszöntésével válaszolt, a papságot, tisztviselőket, hadsereget 
s népet is éltetvén. Püspök ő exc. Fekete János balázsfalvi 
kanonok s Reichetzer várparancsnok a nuncius egészségére 
emeltek poharat, az örvendező házi gazda szívélyesen kö-
szöntvén Misiin praelatust is, 30 év óta kedves barát ját , a 
világhirü tudóst, a városi tisztviselőket, a nuncius t i tkárát stb. 
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Igy folyt le vidáman é3 örömteljesen a nagy ünnepély, mely 
kétségtelen bizonysága volt a kath. egység azon bámulatos 
erejének, mely egy közös atyában központosulván, a világ-
egyház tagjait testvérekké teszi. 

Másnap a nuncius ő excellentiája Kolozsvárnak vette 
útját. Püspök ö nmltga elkisérte magas vendégét, kinek 
fogata után hosszú kocsisor vonult, vármegyei, és városi tiszt-
viselők, kanonokok, görög papok és polgárok ülvén a kocsi-
kon. A kath. harangok ünnepies zúgása vettbucsut a kegyes 
főpaptól, ki nyájasságával mindnyájunk szivét megnyerte. 
Tövisen Macskásy János pleb. ur népével együtt elejébe sietett 
s lelkes köszöntésével szerencséltette útját. Enyeden is tisz-
teletteljesen fogadták, a károly-fehérvári útitársak pedig el-
búcsúztak, még egyszer lelkes éljenben törve ki a távozó 
kocsija mellett. Délben Tordán ebédelt, honnan útnak indul-
ván, Feleken találkozott a kolozsváriak küldöttségével, kik 
huszonnégy kocsin ötvenen siettek elébe. 

Dr. Szabó latin és Biasini olasz szónoklata annyira 
meghatotta a nunciust, hogy őket ismételten is megcsókolta. 
Kolozsvárit a templom előtti nagy kapu fényesen ki volt vi-
lágitva, elláthatatlan népsokaság várakozott a nagy vendégre, 
ki 9-én este 7 órakor érkezett meg. A helyi papok, kikhez a 
mocsi, katonai és szászfenesi lelkészek is csatlakoztak, egy-
házi ornatusban Lönhárt Ferencz pápai praelatussal élőkön 
várták. A praelatus ur üdvözlő beszédjére a nagyméltóságú 
érseknuncius igen lekötelezőleg válaszolt. A zsúfolásig meg-
töltött templomban az Ecce Sacerdos-1 műkedvelők énekel-
ték. Templomból kijőve bengáliai tüz világította a plébánia 
és templom közötti helyet, a plébánia-ház lépcsőin föl fehérbe 
öltözött leánykák álltak, egy közülök rövid üdvözlettel kö-
szöntötte a nagy vendéget, ki láthatólag meg volt indulva és 
nagy szeretettel szólott a gyermekekhez. A plébánialak termé-
ben a papság és egyházmegyei képviselő testület mutatta be 
hódolatát. A nuncius és kegyelmes főpásztorunk azután a kir. 
biztos ő excellentiájához mentek tisztelkedni. Másnap reggel 
a kir. biztos ur látogatta meg a nunciust, ki 9 órakor a ke-
gyesrendiek templomában misézett, azután a plébánia lakba 
visszatérve fogadta a hivatali testületek s a görög kath. hivek 
tisztelgését. 

A katonai notabilitásokat az itt állomásozó tábornok b. 
Hammerstein mutatta be. A nuncius püspökünk kíséretében 
báró Bornemisza János ő excáját látogatta meg, azután Lön-
hárt Ferencz praelatussal meglátogatta a gör. kath. plébánost 
s templomában a gör. kath. hívekre áldást adott, őket a kath. 
egyházhoz való hü ragaszkodásra serkentvén, a nemzeti mu-
zeumot, mely magas tetszését nagy mértékben megnyerte, — 
gr. Eszterházy Dénesnét és gr. Teleky Pálnét, a polgármes-
tert, b. Hammerstein tábornokot és ezredes Czopeket. 2 óra-
kor gr. Péchy ö excájánál, ki fogatait egész napra a nuncius 
rendelkezésére bocsátotta, diplomatikus ebéd vala. Délután 
összejárták a várost, este a plébániában tartott vacsora alatt 
a katonai zenekar játszott. 11-én reggel 6 órakor a nmltgu 
nuncius misézett és 7 órakor Szamosujvár felé indult, honnan 
13-ára visszatért Kolozsvárra. 14 én reggel 6 órakor Nagy-
várad felé folytatta útját Vancsa püspök kíséretében. 

Igy a nuncius utja egész Erdélyben diadalut vala, jeléül, 
hogy népünkben él a kath. öntudat s arról minden alkalom-

mal fényes bizonyságot tud tenni. Isten hordozza szerencsésen 
a magas vendéget mindenütt ! 

NAGY-KÁROLY VIDÉKE, sept. 13-án. Ft. szerkesztő 
ur ! A nagy károlyi kerületben fekvő Fény rom. kathol. 
község, fényes és megható ünnepélynek volt tegnap, mint a 
boldogságos Szűz névünnepén, színhelye, ritka és szép ünne-
pélynek, melynek rövid leírását becses lapjábani .közlés vé-
gett megküldeni érdemesnek véltem. Ez ünnepély az érde-
mekben megőszült ft . K e l l e r m a n Ferencz kerületi ales-
peres, cz. kanonok és fényi plebánus ur arany miséje volt. 
Valóban ritka és megható ünnepély ! A kerület lelkészei előre 
figyelmeztették híveiket e nagy és nevezetes napra, s korán 
végezvén az isteni tiszteletet fárájukban, örömérzettel telve 
siettek a ritka ünnepély helyére a kerület főnökét és nestorát 
50 éves áldozárságának hálaünnepén üdvözlendők. 11 óra 
volt, midőn az összegyűlt kerületi papság egyházi diszöltő-
nyökben a lelkészi lakba vonult és onnan a nap hősét, a 75 
éves aggastyánt egész ünnepélylyel zene és mozsarak durro-
gása között az ur szent hajlékába vezették ; hol a Szentlélek 
segítségül hivása után kitétetett a legméltóságosabb oltári-
szentség és körmenet tartatott, melynek végeztével kezdődött 
az aranymise teljes egyházi segédlet mellett. Kézvezetöje 
volt nt. L é v a y Zsigmond a nagykárolyi kegyesrendüek 
házfőnöke. Evangelium után szószékre lépett ft. F i s c h 1 e r 
Albin csinálosi plebanus és helyettes alesperes ur, ki a jelen-
volt nagyszámú hallgatóság előtt jeles alkalmi beszédben 
fejtegette a nap jelentőségét, kiemelte, mily örömteljes az 
aranymisézőre,a kerületi paptársak- s hivekre nézve,hogy mily 
kevés papnak jut e szerencse osztályrészül ; mert bár a zsol-
tárok szerint „a mi életünk napjai hetven esztendő, jó erőben 
nyolczvanesztendő," *) az emberi életkor átalános fölszámitása 
szerint 500 élő közt csak egy éri el a 80-ik évet; miért is a 
nagykor valóban nagy áldása és ajándéka Istennek; s mily 
szerencse 50 évig szolgálni az urat ? valóban méltó, hogy 
azt buzgó szivvel megszenteljük a mint már az ur is paran-
C8olá: És szenteld meg az ötvenedik esztendőt . . . mert ez 
az örvendetes év.2) Elhallgatván szónok a ft. aranymisézőnek 
az egyház és iskola körül szerzett érdeméit beszélt a Jézus 
által alapitott papi állásról, hogy mily szép, magasztos, de 
egyszersmiod terhes is az ? és mily tisztelettel kell a népnek 
papjai iránt iránt viseltetni ? s bár mindezt hosszassn tár-
gyalta, a hallgatóság figyelemmel hallgatta végig ; mert sza-
vai meggyőződés — és szivből folytak. Nem egy szemből 
hulltak az öröm és szent megilletődés könyei. - A szent be-
széd után folytattatott a szentmise, melynek végeztével hála-
éneket zengedeztünk az Urnák, ezután következett az arany-
misés ft alperes ur áldása, melyben a társakat egyenként ré-
szesité ; igen megható és szép jelenet volt, midőn a már 50 
éves aranymisés és 81 éves Bellosits Sándor atyát megáldotta. 

Végre hiveit is részesitvén áldásában egész ünnepélyes-
séggel vissza kisértetett a lelkészi lakba, hol helyettes ales-
peres ur a kerületi papság és tanitók nevében üdvözölte az 
aranymisés alesperes urat, ki hogy vendégeit diszes terítékű 
asztalánál jó magyar ebéddel megvendégelte, önkint értető-

i) Zsolt. 10 v. 
s) Mózes III. k. 25. 10 v. 
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dik, melynél a szokásos toastok nem hiányzottak ; megjegy-
zést érdemel, hogy midőn nt. L é v a y Zsigmond ur a nap 
hőséért poharat emelt, egy levelet nyújtott át neki, moly köz-
kívánatra mindjárt felolvastatott, a levél ő méltóságától ke-
gyes főpásztor urunktól jött, melyben a nap hősének áldás 
és szerencse kivánatát küldé, melyre hangos és szűnni nem 
akaró éljen következett. Eltettük ő méltóságát kegyes atyán-
kat is, igy fejezvén ki hálás köszönetünket tisztelve szeretett 
alesperesünkrőli kegyes megemlékezéseért, mely irányában 
táplált szeretetünket hatványozta. Poharat emelt ft. F i s c h -
l e r Albin helyettes alesperes ur is, és sajnálattal emlité, hogy 
a kerület által a mai nap emlékére Bécsben megrendelt Paci-
ficale meg nem érkezvén, azt ezen örvendetes napon át nem 
nyújthat ja; remélli, hogy azt későbben is szivesen veendi az 
aranymisés fő ur, mint paptársai szeretetének és tiszteletének 
maradandó zálogát. — Igy ültük meg ez öröm-ünnepet Isten 
dicsőségére és a hit ébresztésére ! És hogy e napot jó cse-
lekedet által is örökitsük, 0 szentsége részére is adakoz-
tunk. — Másnap az aranymisés ft. alesperes ur a kerület ré-
széről megválasztott képviselővel nt. Rácz Pál csomaközi lel-
kész úrral Szathmárra utazott a 15-ik sept, kitűzött egyház-
megyei értekezletre. 

VEGYESEK. 
— Ő cs. k. ap. Fölsége H i r o s Szliaczky Imre cz. 

apátnak, nagyfalvai lelkésznek, alesperesnek s az elemi isko-
lák fölügyelőjének az egyházi ós népnevelési téren szerzett 
kiváló érdemei elismeréseül a Ferencz-József-rend lovagke-
resztjét méltóztatott adományozni. 

— A Szent-László-Társulat győri nagygyűlésének fo-
lyamáról mindeddig igen örvendetes távirati tudósítások ér-
keztek. A jelenlevők száma közel 800; Cziráky, Zichy, Ap-
ponyi grófok megjelentek ; a csángó magyarok érdekében 
állandó bizottmány alakíttatott. 0 szentségének hódolati föl-
irat és2000 frtnyi szeretet-adomány szavaztatott meg; G r i r k 
György pécsi püspök ő excljának kegyes meghivása folytán 
a jövő nagygyűlés helyéül Pécs lön kitűzve. 

— S z e n c z y Ferencz szombathelyi püspök ö exclja 
18 napi körutat tett megyéjében a bérmálás szentségét szol-
gálván ki. 

— Z a l k a János püspök ő mlga a himodi tüzkárosul-
takat 300 frttal, 50 m. buza, 100 m. rozs, 1000 kéve zsupp, 
300 m. burgonya, 52 szekér szalmával vigasztalta meg, és 
60 hold rétnek leendő használatát átengedte. — Ugyancsak 
ő mlga Mária névnapján Oslit szerencséltette magas látoga-
tásával mint bucsutjáró, hol teljes segédlet mellett mutatta 
be a szent miseáldozatot a hivők nagy lelki örömére. 

— Az aranymise ez évben gyakori. Folyó hó 13-án ft. 
H o f s t ä d t e r csanádi kanonok ur tartotta jubileumját, 
B o n n a z Sándor püspök ő nmga kegyes vezetése mellett. 
15-én pedig H e r m a n Péter ságvári plebanus ur mutatta be 
aranyáldozatját , kit ft. S z a b ó József fölszentelt püspök ő 
mlga vezetetett az Ur oltárához, és tartotta a szivreható sz. 
beszédet is. 

— R e i s a c h bibornokot a rietii törvényszék in contu-
maciam elmarasztalta 500 lira birságban. — A dicomanoi 

plebanus mivel híveinek kíséretében a florenczi érsek, mint 
ordinariusa elé ment tisztelkedni, kereset alá helyeztetett, 
ugy magyaráztatván ezen tette, mintha az illető hatóság en-
gedelmo nélkül körmenetet rendezett volna. Az olaszoknál 
ez is „szabad egyház a szabad államban." 

— Mult hóban néhány vorarlbergi lelkész fölszólította 
a hívőket, hogy a szentatya tekintélyének védelmére terve-
zett fölirat alá írnák magokat. Jelenleg már 14,000 aláírás 
díszlik a hódolati irat alatt, mely talán túlhaladja az ország-
gyűlési 13—14 hangot! 

— Orosz-Lengyelországban az 5 püspökiszék közül 
már 4 üres a főpapok elhurczoltatása által ; mindenütt admi-
nistratorok kormányozzák a megyét épen ugy mint Miklós 
czár alatt. 

— Az angol királyné Schwajczban tartózkodása alatt 
némi fölindulással tapasztalta a vasárnap megsértését, külö-
nösen a vasárnapi tekézést a luzerni korcsmákban. 2000 fran-
kot ajánlott tehát a bérlőknek, ha ott tartózkodásának ideje 
alatt betiltanák ezen mulatságot. A bérlők azonban, félvén 
vendégeik neheztelésétől, a kivánatot nem teljesítették. 

— Nuncius ő exclja Szamosujvárról Nagyváradon ke-
resztül Kassára, onnan Eperjesre ment ; fogadtatása minde-
nütt szívélyes, ünnepies. 

— Olaszorzágban az ujabb vívmányok közt a civil-
házasság mellett lábra kezd kapni a civil-keresztelés is. Az 
„II liberó pensiero" czimü lap szerkesztője Stefanoni újszü-
lött kis fiának a bába és két barátja jelenlétében Antonio 
Románo nevet adott, miről a tanácsot értesítette. Nem sokára. 
Stefanoni a városi tanácstól Victorio Emmanule nevében 
bizonyítványt kapott, hogy ezen keresztelés mint törvényszerű 
a municipiumnál bejegyeztetett, habár a gyermek a civilhá-
zassági törvény kihirdetése előtt született még. A milanói ta-
nács ezen eljárása, mint a vallásszabadság kitűnő actusa égig 
magasztaltatik a hasonszőrű lapok által. 

— Az iránti kérdés, valljon az angol nőknek lehet-e 
szavazatjok a közelgő válásztásnál a parlamentbe ? a premier-
miniszter elé terjesztetett és pedig egy scrupulosus anglikán 
paptól. Disraeli a kérdésre nem válaszolt egyenesen, hanem 
a kérdezősködőt a választási jegyzéket revideáló hivatalnok-
hoz utasította; mindeddig nincs határozott eljárás, minthogy 
némely kerületekben a nők szavazata elfogadtatik, másokban 
pedig nem. — Ha a nők iránti illem és tisztelet az angolokat 
visszatartóztatná a választásoknál előfordulni szokott durva-
ságoktól, ez talán legjobb eredménye volna az engedélyezett 
jognak. 

— Voralbergben fényes kath. demonstratio történt a 
pápai allocutio mellett. Megsokalván ugyanis az ottani hivők 
a pápa ellen szórt káromlásokat ünnepélyesen kinyilatkozta-
ták a szent atyához való ragaszkodásukat, iránta való enge-
delmeskedésüket, minek bizonyságául a szószékről fölolvasott 
apostoli hitvallást mindnyájan utánmondották, és azt aláirva 
a szentatyának megküldék. 

— A „Kirchenblatt" mondja: Az uj aera oly igen buz-
gólkodik a 18 ünnep ellen, melyet Austriában tartunk ; holott 
Bécsben 12 napon át tartották egy huzamban a lövészek ün-
nepélyét evés, ivás, dobzódás közt, és az uj aera ez ellen nem 
szólal föl, sőt vívmányai közé sorolja e közeledést és egyessé-
get — az evés-ivás- és kéjelgésben ! Persze az egyház másra 
inti híveit az ünnepnapokon ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos FOLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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vato et ineorrigibili. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

Korszerű eszmék. 
i l 

A mi a mostani forradalmat megkülönbözteti 
az előbbi politikai s vallási forradalamtól, az annak 
általánossága. A régi eretnekségek helyiek voltak 
és részletesek. A régi forradalmak csak egy ország-
ban dúltak és csak azon részletes jog mellett izgat-
tak, melyet bitorolni akartak. Többször nem is volt 
valamely határozott elvök, melyre támaszkodtak 
volna : más jogalapjok nem volt csak az erőszak. 

De most a forradalom általános mint a keresz-
ténység, melyet föl akar forgatni. Tagadja általában 
a dogmákat, s mindazon általános, változhatlan igaz-
ságokat, melyek a társadalom alapját képezik; ta-
gadja az összes isteni és emberi jókat, összeesküszik 
minden törvényes hatalom, minden tekintély ellen, 
mely Istentől jön. 

A forradalmárok különben, kik Proudhonnal 
elveik végletéig mennének, kevesen vannak. Néme-
lyek megeléglik az ész nevében tagadni a természet-
fölötti rendet, kérkedvén Isten és a természeti rend 
iránti mély tiszteletükkel. Mások tetszésök szerént 
alakítják vagy egyenesen tagadják az Istent, de 
azért hiresztelik, hogy követőiket jó családatyákká, 
jó polgárokká, sőt hü alattvalókká is képezik. St. 
Beuve ur legalább biztosította magát ezen ok nél-
küli okozatról. A materialismus, ezen végpontja a 
szabadgondolkozásnak, még fél teljes napfényre 
jönni, és visszavonul homályába, ha a megbántott 
közvélemény számot kér ezen iskolától tanitmá-
nyáért. 

Ha a szabad és nyilt forradalmár ritka ; ha azok 
legnagyobb része a páholyok setétségében rejtőzik : 
a forradalom elég bölcseséggel bir soraiba beédes-

getni, magának megnyerni a politikát üző, tudós 
embereknek legnagyobb részét, azokat liberálissá 
tevén. A forradalom észrevevén a köz fölindulást, 
ideiglenesen leereszti lobogóját és más uton halad, 
például a természeti rendnek a természet fölöttitől 
való elválasztását követeli. Igen jól tudja, hogy ha 
egyszer ezen elválasztás megtör ténj meg kell en-
gedni, akarva vagy nem akarva, a aivatos szabad-
ságot azon értelemben, melyben ő veszi, és mely 
maga után vonja gyökeres tagadását minden, termé-
szeti és kinyilatkoztatott vallásnak, minden isteni és 

'emberi jognak. Azért ezen tárgy főkérdését képezi 
a szabadonczok congressusának is, mely Bernben 
tartaték septemb. 22-én. 

A forradalom érzi, hogy ő legyőzhetetlen, ha 
líeki megengedtetik a természeti rendűek a termé-
szet fölöttitől, a szellemitől való elválasztása ; mert a 
megromlott természet magára hagyatva a roszra 
hajlandó, és a dolgok földi rendje romlásnak indul, 
ha az egyház nem jön segitségére. Más részről a ter-
mészetfölötti feltételezi a természetit, és ily jelentőség-
ben nélküle nem állhatna fönn. Emberre szükség van, 
hogy keresztény legyen ; a család, melynek nagyobb 
kifejlése az állam, szükséges, hogy az egyháznak hivői 
legyenek,mely emberekből áll szintén nem pedig merő 
szellemekből. Szükséges, hogy a család és az állam ke-
resztény legyen, hogy az egyház is szabadon és nagy 
mérvben kifejlődjék valamely országban. A „szabad 
egyház szabad államban" gyengéden szólva, a forrada-
lom oldala mellett, mely a családban és államban 
uralkodnék, veszélyes utópia; mert az egyháznak 
épen az a missioja, hogy kereszténynyé tegye a tár-
sadalmat szintúgy mint az egyedet, mikép a forra-
dalom is szüntelenül összeesküszik mindkettőnek el-
kereszténytelenitésére. 

Az általános rend három rendet foglal magá-
ban: az örök, az ideiglenes és a szellemi rendet. Az 
örök rend Istenben van, s tulajdonképen maga az 
Istennek lényege. A teremtő természet az, mely ké-
pezi a dolgok megsérthetlen természetét, mely egy, 
mint Isten maga is egy. 
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Előidézve a semmiből Isten mindenhatósága 
által, a teremtett természet kiterjeszkedett időben és 
térben, és temérdek lényre oszlott, melyek egymás-
hoz coordinaltak, mert egyedül Istent illeti meg a 
függetlenség. 

Utóbb, hála a megtestesülés titkának ! a tei-emtő 
és teremtett természet egyesült a Szentlélek által, ki 
Jézus Krisztus szent emberiségének szabadalmait az 
egész egyházra kiterjesztette. Ez óta a szellemi rend 
vagyis a malaszt rendje elválaszthatlan Krisztus 
hitétől. 

„Senki sem részesült, mondja sz. Tamás a po-
gány világ igazabb férfiairól szólván, a Szentlélek 
kegyelmében a Krisztus Jézusban való nyílt vagy 
implicit hit nélkül." 

Ezen háirom rend közül mindegyiknek meg 
van a maga jellege : 

Az örök rendben jelleg az e g y s é g , melynek 
örök példányai különböznek egymástól a nélkül, 
hogy az isteni lényeg megoszlanék. 

A teremtett természet jellege a t ö b b f é l e s é g 
a nélkül, hogy a lények sokasága lerontaná a min-
denség öszhangzását. 

A szellemi rend jellege az örök egységnek és a 
teremtett többféleségnek e g y e s ü l é s e ugyanazöit 
egy szellemben. Ekkép Isten, ki mindennek kezdete, 
egyszersmind mindennek, végévé, czéljává is lesz. 

Az egész universum épen ugy mint mindegyik 
a három rend közül, melyek amazt képezik, mérték, 
szám és suly szerént van elrendezve. 

A természeti rendben a suly az attractio ; az 
erkölcsi rendben a természeti szeretet, és a szellemi-
ben a charitás. 

Mindenütt egység, többféleség, egyesülés, köz-
pont, körözet és sugár. A háromság mindenütt visz-
szatükrözteti nyomát vagy képét vagy viszfényét; 
nyoma és képe van a látható és láthatatlan terem-
tésben, viszfénye a szellemi rendben. 

„A kereszténység, mondja nyssai sz. Gergely, 
az Isteni természetnek utánzása" ; a Szentlélek pedig 
arra tanit bennünket az Írásban, hogy minden ke-
resztény Isten fiává leszen és hasonló Istenhez. (Sz. 
János Î. lev. 3, 2.) 

A három nagy tévely, tudnillik a polytheismus 
a pantheismus és a keresztényellenesség, a divatos 
jog által előkészitve, megmásitja az igazságot és hár-
mas forrásává válik a bálványozásnak. 

A polytheismus az istenség lényegébe átviszi a 
lények sokaságát, mely a teremtést jellemzi ; innen 
származott a pogányok bálványimádása. 

A pantheismus az isteni és architypicus világ-
nak egységét és örökösségét átviszi a teremtésre, 
mely amannak csak némi alakja. Az árnyat teszi a 
valóság helyébe, a viszhangot a hang helyett, mely 
visszahat. A teremtett természet istenévé lesz a pan-
theistának, és ő az emberi értelmet magának Isten-
nek szavává teszi. Az universum az ő szemeiben 
ugyanazon egy lényeg számtalan tulajdonainak nyil-
vánulása. Innen ered a mostani humanitárius bál-
ványozás ; minden Isten, kivévén magát az Istent ; 
magának Cousinnak bölcsészete sem tudott e bál-
ványtól menekülni. 

Az antichristianismus, mely végkövetkezménye 
a szellemi és földi rend elválasztásának, a jövőnek 
lesz bálványa és az általános egyháznak ellenképe; 
ez lesz az Istenfia minden emberi és isteni jogainak 
bitorlása a gonosz szellem gyermekei által; behelye-
zése az általános szolgaságnak az evangeliumi sza-
badság, és a communismusnak a charitás helyett. 

A kereszténységnek emberileg lehető megron-
tása, az antichrisztus országa, leend a teljes és bevég-
zett apostasia, egyesülése minden bűnnek és gonosz-
nak, a mi csak tápot nyújthat a megromlott termé-
szet hármas kíváncsiságának, szövetkezése lesz az 
embernek és a lázongó angyalnak, kit Proudlion 
„szivéhez szőrit." 

A polytheismus tagadja az isteni egységet, a 
pantheismus a teremtett többféleséget, az antichristi-
anismus pedig megszaggatja az egyesülést, a termé-
szetit szintúgy mint a természetfölöttit, a teremtő és 
teremtmény közt. Ez leend a halálnak és hazug-
ságnak országa, tagadása minden elvnek, dogmának, 
tagadása minden természeti és evangeliumi törvény-
nek, szóval gyökeres tagadása a christianismusnak. 
és senki sem szabadulna meg, ha Isten a választot-
tak kedveért a gyötrelem és pusztulás ezen napjait 
meg nem rövidítené. 

Az egyháznak és államnak elválasztása, vagyis 
elválasztása a szellemi rendnek a földi rendtől a di-
vatos szabadság nevében, gyors rohammal vezetne 
bennünket ezen örvény felé. Az álliberálismus a for-
radalmat késziti elő, a forradalom az aatichristus 
útjait egyengeti, ki koronás feje leend az uj jognak, 
ha Isten nem jön segítségünkre. 

S azért nagyon szükséges, hogy mindenki kellő 
fogalmat szerezzen magának a christianismusrol, 
mely egyedüli óvszer mindazon rosz ellen, mely 
bennünket jelenleg és a jövőre nézve is fenyeget. Az 
elcsábítás napjainkban roppant, oly nagy , hogy 
mint tapasztalható, magok a jobb keresztények is, 
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mintha jobb szolgálatot akarnának ekkép az egyház-
nak tenni, saját kezeikkel rontják le a keresztény, 
mind földi mind szellemi társadalomnak alapiveit. 

Hogy azonban kellő fogalmat képezzen valaki 
magának a kereszténységről, vissza kell menni an-
nak eredetére, alapokára. Ezen utat követtük szól-
ván a természeti rendről; ezen uton kell haladni 
minden tudományra nézve, mely elvből indul ki és 
következtetést enged meg, mert ily elv nélkül szel-
lemünk nem képes fölfogni és rendezni a következ-
tetések sokaságát, melyek az elvből származnak és 
ahhoz vannak fűzve. Az értelmi rendben is megvan 
a mérték, a szám és a súly; egység, többféleség, 
egyesülés, mely következményeket szül ; van kapocs, 
mely ezeket egyesiti. De ha a természeti rendben az 
ész mondja ki az elvet: midőn a kereszténységről 
van szó, okvetlenül a hitre és az egyház tekintélyére 
kell támaszkodnunk. Itt a tudománynak csak egyet-
len czélja van : bebizonyitani, hogy az uralkodó té-
vék által megtámadott igazságok szükséges követ-
kezményei a mindenki által megengedett és azért 
kétségen kivüli igazságoknak. 

Isten örök időktől fogva elhatározta a megteste-
rr 

sülést és az egyházat, mely annak folytatása. O a 
földet az emberért teremtette, az embert pedig, hogy 
Krisztusnak lenne anyja, lennének testvérei lenne 
királysága. 

Az ember teremtése előtt Isten kimondá, hogy 
képére, hasonlatosságára akarja teremteni; képére a 
természeti rendben; hasonlatosságára pedig a ma-
laszt által, mely az embert igazán Isten fiává teszi. 

Az ember először csakis Isten képét nyeré; a 
hasonlatosság pedig a keresztség gyümölcse; telje-
sen ez csak égben fog föltűnni, melyre az ember elő-
készíttetik létének perczétől fogva. 

A mint az ember meg lőn teremtve, Isten azon-
nal a paradicsomba helyezte át, mely jelképe az egy-
háznak; ott alapította meg a házasságot mint pro-
feticai élőképét a megtestesülésnek ; parancsát adta a 
természeti törvény — vagyis a hitet az ész mellé, meg-
erősité az akaratot kegyelme által, örökségül adta 
első szülőinknek az élet törvényét, megkötötte velők 
az örök szövetséget, kinyilatkoztatta nekik végzeteit, 
szóval előkészítette a kereszténységet, a földi rendet 
a természet fölé emelvén. 

A bukás nem semmisítette meg az isteni tervet, 
sőt alkalmat adott Istennek azt tökéletesíteni, mert 
Isten mindig diadalmaskodik a jó által a rosz fölött 
és adományai visszavonhatlanok. A bukás az Isten-
ember és az egyház nagyságához még a küzdés és 

szenvedés érdemét is csatolá ; ezért kiált föl az egy-
ház: 0 felix culpa, quae talem ac tantum meruit 
habere redemtorem ! 

A Megváltó mindjárt a bün után megígértetett, 
de az isteni igéret teljesítésére nézve várni kellett az 
Istentől határozott idő bekövetkeztéig. Ekkor Krisz-
tus, ki öröktől fogva volt, fogantatott a Szentlélek-
től és született a bold. Szűztől. 

Istennek csak egy fia van; de azt két izben 
nemzé: öröktől fogva, saját természetének, lényegé-
nek impulsusa által ; és bizonyos időszakban 
Mária lényegéből. A nélkül, hogy személye kettős 
volna, Krisztus kétszer született és két természetet 
egyesitett egy isteni személyében. 

Az Ige testté lőn a többi közt azért is, hogy legyen 
közvetitő Isten és ember közt, ki egyesítené a földet 
az éggel. Ekkép Isten az Ige által magához vonz 
mindent, mi az Ige által lőn. Ő megkezdé a földön 
a malaszt által, s bevégzi az ég dicsőségében a földi 
és örök rendnek egyesitését. Az ember mintegy rö-
vid foglalatja az egész teremtésnek, ő egy kis világ. 
Az Ige magára vévén a testet magába fogadta a lát-
ható és láthatatlan világot, melynek horizontja az 
ember. 

A teremtés, habár Isten müve, nem tette kény-
szerítő szükséggé a malasztot, mely természetfölötti-
leg köti azt Istenhez ; mert bármily tökéletes valamely 
mü, még is semmikép sem kap valamit a művész 
életéből, ki azt létesítette. De Isten, ki mindent dicső-
ségére és hasznunkra teremtett, nemcsak az isteni 
művészet fönségét akarta föltüntetni, hanem ki 
akarta mutatni szeretetének mindenhatóságát is. S 
azért a világ, minden fönsége mellett reá nézve nem 
volt egyéb mint tervrajz, melynek tökélyt a meg-
testesülés és a Szentlélek küldetése adott. 

A kereszténység nem rontja le az emberi ter-
mészetet, sőt kiegésziti azt, megjavítja az észt és az 
akaratot, az egyént és a társadalmat, és a természeti 
élethez a természet fölöttit adja, melynek egyedüli 
forrása Krisztus, csatornája pedig az egyház. 

A szellemi élet átkarolja az egész embert : értel-
mét, lelkét, szivét, életerejét, magát a testet is, 
melybe le van téve a föltámadás csirája, miért is a 
szentek ereklyéiben a Szentlélek templomait tisztel-
jük, azon templomot, melynek a halál által szét-
szórt kövei egy napon ismét egyesülni fognak. 
A kereszténység mindent természet-fölöttivel vesz 
körül. 

A természeti religiohoz csatlakozik a kinyilat-
koztatott, Isten lélekben és igazságban imádtatik, 
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az u j emberiség pedig vagyis az egyház Isten lelke 
által elevenittetik. 

A kereszténység az ész természeti világosságá-
hoz a kinyilatkoztatás természetfölötti fényét adja ; 
ekkor az isteni bölcseség vezérli az emberit, és az 
akarat meg van erősitve a malaszt által. A természet 
és vér tökéletlen kötelékéhez járul Krisztus isteni 
charitásának tökéletes köteléke. Maga Istennek ereje 
erősiti az embert, és az állati, földi, romlandó testet 
a természet változtatása nélkül föltámasztja romlat-
lan, szellemi és égi testté. 

Az embereknek az egyházban szellemi életük 
van, melyből maga a földi rendis részesül, minthogy 
a házasság szentség. A természeti kötelékhez termé-
szetfölötti fűződik, és némelykor ez egymaga áll fön, 
például a boldogságos Szűz házasságában. 

Az emberi társadalom kormányoztatva Krisztus 
által, intéztetve az evangelium által, keresztények-
ből alakulva és a charitás által egyesítve szellemi, 
természetfölötti életre van emelve nemcsak a szoro-
san vett egyházban, hanem magában a keresztény-
ségben, minthogy a földi rend ebbe fölvehető. A ke-
resztény királyok ekkép Krisztusnak időszerinti 
szolgái, helyettesei; extraneus püspökök, közvetitők 
n papság és nép között, és a szent kenet őket Krisz-
tus fejedelmi papságának részeseivé teszi. 

Az emberi nemnek két feje van : Ádám és Krisz-
tus. Ádám a földből vétetvén élő lelket kapott Isten-
től lehelete által és képére teremtetett ; ez az állati ós 
földi ember, az eszes állat. Krisztus leszállván az ég-
ből, ő a szellemi, az égi ember. 

/ 
A minő volt Adám, olyanok gyermekei; olyan 

az egészen földi, időszerű társadalom is, bukott és 
beteges társadalom, mint feje, ha Krisztus nem orvo-
solja meg. 

A minő Krisztus, olyanok a keresztények, olyan 
a keresztény társadalom is: örök, szellemi, égi mint 
feje, de mely szenvedés közt futja pályáját a földön 
épen ugy, mint feje, mig a mennybe szállana. Len-
gyelország és Irland bizonyságul szolgálnak, hogy 
ezen elv alkalmazható a társadalmakra ép ugy, mint 
egyénekre; keresztény nemzetekre, mint az egész 
egyházra. 

Az igazi szellemi élet tuiajdonképen a keresz-
tény élet. Anélkül, hogy a kereszténynek személyi-
sége megkettőztetnék, két különféle életet nyer, mi-
vel kétszer születik : először test szerént nemzés 
által; másodszor szellemileg Istenből, a keresztség-
ben. „A ki testből születik, az test, aki pedig a lélekből 
születik, az lélek," mondja Krisztus; és mi mind a 

két embert magunkban hordozzuk, melyek egymás 
ellen küzdenek egész életen keresztül. 

A természettől és Ádámtól, kinek születéskor ké-
pét hozzuk magunkkal, kapjuk az állati, ideiglenes, 
földi életet ; életet,mely megrontatott a bűnbeesés által, 
és mely nem nélkülözhet szabaditót. Krisztustól pedig 
és a kegyelemtől nyerjük a szellemi, természetfölötti, 
örök, égi életet. A hit, mely a keresztségnek gyümöl-
cse, a keresztényből mintegy második Krisztust 
képezi. 

A kereszténység itt a földön az ideiglenes 
és szellemi életnek egyesülése. Es igy minden 
keresztény ember, minden keresztény állam szük-
ségkép mind a két életet éli, mig a földön van. 

Az egyház, kétségkívül, főkép szellemi életet él, 
de a keresztények egyszersmind emberek, kik itt 
alant nem mellőzhetik a földi dolgokat. 

A keresztény állam főleg földi életet él, de keresz-
tényekből állván nem nélkülözheti a szellemi dolgo-
kat. Neki keresztényekre, keresztény vezénylőkre, 
és állam religioul a keresztény hitre van szüksége. 
A keresztény állam királyja tulajdonképen vasallja 
Krisztusnak, ki az emberiség megujitója, szabadi-
tója ; az evangelium alaptörvénye, küldetése kiter-
jeszteni Krisztus országát, és egy részről segiteni az 
egyházat, más részről pedig terjeszteni a keresztény 
civilisatiót. 

A túlvilági életben ugyan egyedül a szellemi élet 
létezik, és mindaz, mi ideiglenes, mi földi és romlandó, 
mindaz, mi a tisztán állati életet illeti, a sirbatemet-
tetik. Azonban az égben a szellemi élet nem egye-
düli életük a lelkeknek, hanem élete a föltámadott 
kereszténynek egész teljében. Ez élete a Szentlélek 
által elevenitett embernek, fölszabadítva a test és vér 
minden kötelékétől, a táplaléknak, álomnak, nein-
zésnek szükségleteitől, fölszabaditva minden kény-
szerítő törvénytől, uralkodó hatalomtól, de anélkül, 
hogy elenyésznék az, mi az emberi természetre nézve 
lényeges. Emberiségünk megmarad, de a Szentlélek 
által levén elevenittetve egyesittetik Krisztus emberi-
ségével, Krisztus által pedig Istennel, kit szinről szinre 
fogunk látni. 

Az észnek és hitnek, a természetnek és malaszt-
nak, a politikának és moralnak, a tudománynak és 
művészetnek egyesülése a religioval, a családnak 
az egyházzal, a fejedelmeknek Krisztus helytartójá-
val, szóval a földi, ideiglenes rendnek a mindent 
megújító szellemi renddel való egyesítése, illetőleg 
alárendelése, küldetése a kereszténységnek a földön; 
mint a más életben küldetése megegyeztetni a szel-
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lemi rendet az örök renddel. A malaszt kezdete a meg-
dicsőülésnek, az Isten-embernek földöni országa pe-
dig kezdete Isten örök országának a mennyben. 

Elválasztani azt, mit a kereszténység egyesit, 
annyit tesz, mint azt megtagadni, mert egyedül csak 
ezen összeköttetésben állhat fönn. A földi és szellemi 
rendnek egyesitése oly szükséges a kereszténységnek, 
mint a test és lélek egyesülése az emberi természet-
nek, ezek elválasztása — halál. 

Mindnyájan kapunk állati és földi életet, de 
nem mindnyájan nyerünk szellemi életet. Mindnyá-
jan emberek vagyunk ; de nem mindnyájan lesznek 
keresztények a keresztség által, habár lehetnének is. 
Isten, ki nélkülünk teremtett bennünket, nem üdvö-
zit nélkülünk és ellenünk; a szabadon adott kegyel-
met szabadon kell el is fogadni. Némelyek nyiltan 
vagy implicite elfogadják, mások egyszerűen elvetik ; 
innen két táborra oszlik a világ, kezdetétől fogva: 
hivőkre tudnillik és hitetlenekre. 

A társadalmakkal ép ugy áll a dolog, mint az 
egyénekkel, azok is kettős életet élnek : földi vagyis 
állati, szellemi vagyis keresztény életet. Azok is szin-
tén két táborra oszlanak, mert szintén szabadságuk-
ban áll elfogadni vagy elvetni a keresztény életet. 

Az emberi megromlott természet hajlandóbb a 
roszra, innen származik minden emberben a harcz a 
régi ember és a keresztény közt ; innen a harcz min-
den nemzetben,sőt az egész emberiségben a természet és 
Krisztus pártja közt, a katholicismus és forradalom 
között. Az ember élete a földön küzdelem, nem csak az 
egyénre, hanem a társadalomra, az egész emberiségre 
nézve ; küzdelem mind halálig, mert szükséges, hogy 
vagy az állati élet gyilkolja meg a szellemi vagyis 
keresztény életet; vagy a szellemi élet rendelje alá a 
testet a léleknek, a lelket Istennek ; az érzékeket az 
észnek, az észt a hitnek, az állati embert az okos em-
bernek, ezt pedig a szelleminek, a ki Krisztus, ki 
magát szintén alárendeli Istennek. — Ezen elveket 
könnyű a társadalomra alkalmazni, mit talán egy 
másik czikkben teendünk. 1-k. 

Prímás ő herczegségcnek körlevele „de Sacerdote benef. 
aerealieno praegravato et incorrigibili." 

Liuiburgen. Die 31. martii 1860. — Episcopus Límbar-
gensis exponit: quod in dioecesi sua parochus est, qui licet 
aliis officii sui partibus non desit, magna tamen animi levitate 
tantum aes alienum contraxit hucusque atque contrahere per-
git, ut sententia judicis saecularis tertia redituum ipsius pars 
a creditoribus jam occupetur, quo fit ut tam parochiani sui, 
quam exteri quibus pecuniam debet scandalizentur, et in ip-

sius persona minime sistendo, totum clericorum statum con-
viens suis consectentur. Accedit, quod in aere alieno faciendo 
eo jam sit progressus, ut non mediocrem pecuniae summám e 
fabrica ecclesiae parochialis desumptam in suos usus con ver-
terit, ea utique intentione, ut deinceps restitueret, sed eo etiam 
periculo, ne postea restituendo sit impar. 

Jam vero cum saepe serioque monitus iste parochus 
hactenus non resipuerit, nec juxta indolem ipsius spes sit fore, 
ut resipiscat in posterum propter egestatem autem ipsius 
poena pecuniaria mulctari non possit, neque sperandum sit, 
poenas ecclesiasticas privatione beneficii minores ad meliorem 
frugem eum esse reducturas ; Episcopus orator humil lime petit 
responsum dari sequenti quaestioni. An ad dictum parochum, 
si quod orator timet, non emendetur, propter memoratam pro-
fusionem ipsius, aliosque huic forte similes beneficiatos appli-
cari quod S. Concil. Tridentinum sess. 21. cap. 6. de reform, 
de iis, qui turpiter et scandalose vivunt, constituit, indeque 
in eos beneficii privatio statui possit ? Sin minus, quibus aliis 
juri3 remediis, scandalis, quae tales parochi vel bénéficiât! 
sua culpa obaerati publice praebent, ac periculo ex parte illo-
rum imminenti ab Episcopo sit occurendum ? 

„Poenam privationis beneficii irrogandam in casu sua-
derent fortasse Tridentini verba in cit. capite, ubi clericos 
scandalose viventes et in scandalo post monitiones perseve-
rantes posse per Episcopum beneficio privari edicitur ; et pa-
rochum de quo agitur revera prodigalitate sua aliis scandalo 
esse Episcopus testatur. Idque eo vel magis si perpendatur 
aliam nulla poenam privatione beneficii minore ad parochi 
emendationem efficacem existimari. 

„Sed e contra gravissimam hanc poenam neque jure 
Sacrorum Canonum, neque ex Concilii Tridentini sanctione 
ad expositae culpae coercitionem merito infligi posse vidoretur. 
Canones enim clericos apostatas, homicidas, aliisque gravioris 
notae criminibus reos privatione beneficio puniendos decernunt, 
minime vero alieno aere obaeratos. Tridentina vero Synodus 
in cit. loco de clericis concubinariis et libidinis vitio inqui-
natis loquitur, qui nempe turpiter et scandalose vivunt, ceu 
se habent verba a Concilio adhibita, juxta communem DD. 
sententiam, Pichler cap 2. de cohab. cleric, et mulier. 

„Nec plane efficax proposita poena videretur ; quin 
imo parochus hie beneficio privatus adeoque ad egestatem 
redactus, aere alieno magis magisque gravabitur, vel mendi-
cato victitare magno cum ordinis clericalis dedecore profecto 
cogetur. 

„Ceterum ad occurrendum malis ex nimia istius parochi 
profusione exortis, et ad majora fabricae ecclesiae damna 
praecavenda, cum non spes sit fore ut levioris momenti ac 
disciplinaribus poenis mulctatus resipiscat, videant EE. V V . 
an expediat eidem potius bonorum ecclesiae ac beneficii paro-
chialis administrationem interdicere ; hoc juris remedium, quod 
in prodigos adhibendum dictât lex civilis, justa de causa ad-
hiberetur in casu quoad parochum, qui prodigorum more ne-
que modum neque finem in contrahendis nominibus agnoscit. 
Administratori vero ab Episcopo deputando committi posset, 
ut reditus, qui subductis necessariis ad decentem parochi ex-
hibitionem, supererint, in distrahendis nominibus, et in eccle-
siae fabrica redintegranda rependeret. 

„Quare etc. Sacra etc. Non esse locum privationi bene-
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ficii, sed potius deputationi ecclesiastici viri administratoris 
super bonis tarn paroeciae quam fabricae, qui subductis ne-
cessariis ad decentem parochi exhibitionem, superextantes 
reditus eroget in dimissionem aeris alieni. Die 31. mar Iii 
I860." 

Limburgen. Die 26. Januarii 1861. In Congregatione 
habita die 31. martii anni mox elapsi 1860. actum fuit nomine 
episcopi Limburgensis de hoc supplici libello, quem excepit 
responsum hujusmodi : „Non esse locum privationi beneficii, 
sed potius deputationi ecclesiastici viri administratoris super 
bonis tarn paroeciae quam fabricae, qui, subductis necessariis 
ad decentem parochi exhibitionem, superextantes reditus ero-
get in dimissionem aeris alieni." 

Non sibi tarnen huic rescripto acquiescendum duxit epis-
copus, qui eapropter novis datis literis, quas heic refero, non-
nulla ulterius E E . VV. judicio subjicienda proponit. Haec 
ipse habet : „Quum débitas pro responso sub die 31. martii 
mox elapsi a S. Congregatione Cardinalium Concilii Triden-
tini Interpretum mihi dato ad questionem : „an ad parochum 
aere alieno gravatum, quod et in dies magno fidelium scan-
dalo augere temere pergit, quin ullam praebeat spem fore ut 
emendetur, applicari, quod S. Concilium Tridentinum sess. 
21. cap. 6. de reform, de iis qui turpiter et scandalose vivunt, 
constituit, proindeque in eum beneficii privatio statui possit ? 
Sin autem minus, quibus aliis juris remediis, scandalis, quae 
ejusmodi parochi vel beneficiati sua culpa obaerati publice 
praebent, ac periculo ex parte illorum imminenti ab episcopo 
sit occurrendum ?" gratias perago, liceat mihi animadvertere, 
laudato S. Congregationis responso difficultates, quas dicti 
parochi in alieno aere contrahendo levitas mihi parat, nullo 
modo tolli. 

„Non enim tam de modo, quo bona parochiae ipsius et 
fabricae administranda, aut quo quae creditoribus debet, iis-
dem tantum sint persolvenda, quam de magno scandalo agitur, 
quod ille parochus in parochia et in tota circum vicinia catho-
licis aequo ac acatholicis praebet. Licet turpiter eo in sensu, 
quo clerici concubinarii et libidinis vitio inquinati, non vivat, 
modus tarnen ipsius agendi apud parochianos verbis ejus et 
adhortationibus vim omnem et effectum adimit, ipsumque et 
totum ministerium ejus despectui exponit, atque ansam prae-
bet, ut multimodis omnis clericorum status conviciis perstrin-
gatur acerrimis. 

„Malum, cujus causa iste est Sacerdos, in dies serpit, et 
ni eidem fortiter resistatur, brevi totam paroeciam corrodet, 
ac existimationem, sine qua omnis quam peragit functio non 
in irritum tantum cadet, sed et parochianis maxime erit per-
niciosa, subcutiet penitus atque subvertet. 

Quae cum ita sint, liceat mihi iterum proponere quaes-
tionem, quibus aliis juris remediis, scandalis quae tales paro-
chi vel beneficiati sua culpa obaerati publice praebent, ac 
evidenti quod ex parte illorum saluti fidelium imminet peri-
culo ab episcopo sit occurrendum ?" 

Quatenus deputatio administratoris sufficiens fore reme-
dium non videatur in praesenti specie, sed ratione scandali 
aliqua ulterior provisio decernenda sit, nihil plane prohibere 
videretur, quominus episcopus ad juris tramites contra hujus-
modi parochos vel bénéficiâtes procedere valeat, scilicet, mo-
nitionibus in irritum cessis, ad suspensionem, vel etiam ad 

remotionem a paroecia, ac tandem ad beneficii privationem. 
Quando enim parochi agendi ratio ea sit, quae non in aedifi-
cationem, sed in ecclesiae destructionem, et Christi fidelium 
scandalum convertatur, ita ut nullum ex ministerio suo fru-
ctum capere amplius possit, boni publici, quod privato sem-
per praeferri debet, ratio exigit, ut de alio pastore populus 
provideatur, ac paro chus contumax suae culpae poenas luat ; 
quod proportione servata ac juxta varias temporum ac loco-
rum circurastantias de aliis quoque beneficiatis censendum 
videtur ob scandalum quod in populo praebent et dedecus 
quod ecclesiastico coetui sua culpa inferunt. 

Sed quid consilii cap iendum sit in themate pro sua 
spectata prudentia decernunt E E . VV. 

Quare etc. 
„Sacra etc. In decretis salvo tarnen jure episcopi proce-

dendi contra parochum, quatemus non resipiscat, ad formám 
sacrorum canonum. Die 26. januarii 1861." 

Strigonii, die 9-a Septembris, 1868. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KASSA. Főt . Falcinelli Márián athenei érsek és pápai 

nuncius ő nmlga Nagyváradról jövet f. hó 17-én esteli 10 
órakor érkezett meg Kassára, s a vasúti pályaudvarnál töm-
érdek nép jelenlétében a székes k á p t a l a n , más világi és 
szerzetes papság, a város polgármestere és több tanácsbeliek 
által fogadatván, Szabad Ferencz apát kanonok- és plébá-
nostól latin szónoklattal, melyben a magas és ri tka vendég 
iránti hálaöröm s a pápakirály, kit képvisel, iránti mély tisz-
telet és rendithetlen ragaszkodás lön, mint a jelenlevők köz-
érzülete kiváltképen kiemelve, a legszivélyesebben üdvözöl-
tetett, mit a sokaság részéről lelkes „éljen" kiáltás követett . 
Szembetünőleg nyájas és leereszkedő modora, mely fogadta-
tásánál azonnal kitűnt, az oly magasztos és nagy horderejű 
méltósággal felruházott egyháznagynak igen kellemes érzést 
és nagy hatást gyakorolt a jelenlevőkre, kik közöl többen nők 
és férfiak, mig kocsijáig juthatott , mely őt a püspöki lakba 
vala viendő, kezeinek csokolásával nyilvániták iránta kegye-
letteljes tiszteletüket. 

Más nap egyházi körmenettel, mely alatt czéhek zászla-
ikkal, az oltár és sz. olvasó társulat tagjai s a fehérbe öltö-
zött és virágot hintő leánykák sorfalat képeztek, a püspök-,' 
káptalan, és összes papságtól harangzugás között a székes 
templomba vezettetett, és sz. misét mondván, áldást adott a 
mindenrendü és állapotú hivekkel a zsúfolásig megtelt egy-
házban. 

S miután azon rendben és ünnepélyességgel a környe-
zőkre áldást osztva és számtalanoktól kézcsókolással illetve, 
visszavezettetett volna a püspöki lakba, következtek a be 
mutatások és tisztelgések. 

A papságot a püspök főt. P e r g e r János ő mlga kenet-
teljes és az egyházfő iránti hódolatot lehelő beszéddel, a vá-
rosi tanácsot és képviselőséget tudor Plath Jánosnak ékes és 
kath. szellemű szónoklata mellett a polgármester, a megyei 
küldöttséget az alispán, a tisztelgő katona tiszket az ezredes 
mutatá be A nuncius ő excell. minden üdvözletre igen tapin-
tatos, és a kereszténység központja iránt lelkesítő nyájas sza-



vakban válaszolt. Dél előtt még megtekintő részletesebben a 
cathedralist, a gót stilben remekül épült dómot, és annak 
egyházi ékszereit. Ebéd alatt, melyre számos minden rendű 
előkelő vendégek voltak hivatalosak, üdvpoharak emeltettek, 
a pápa ő Szentsége és a nuncius ő nmlga egészségére és tisz-
teletére. Délután látogatást tett a pápai követ az Orsolya-
szüzek és domonkosok zárdájában és a reggel nála szintén 
tisztelgő premontreiek jászóvári prépostjánál. Estve estély 
adatván a püspöki lakban, künn a helyben állomásozó kato-
nai zenekar működött, nagyobbára olasz művészek hires 
dallamait zengedezve, melyeknek szabatos előadását figye-
lemmel és élvezettel kisérte ő nmlga. Szept. 19-én d. u. 2 
órakor Eperjes felé vette útját, az ott székelő görög szertar-
tású püspököt örvendeztetendő meg látogatásával. (I. T.) 

PARIS. 25-én Berrger urnák levele a Jurában megvá-
lasztott Grévy képviselő ügyében nekünk alkalmat ád egy 
komoly ügyben felszólalni, mely minden katholikusra nézve 
lelkismeretbeli kérdés. 

A szabadság szeretete elég-e egy képviselőjelöltben, 
hogy katholikus reá, a baloldalhoz tartozóra, szavazatát adja, 
megválasztásához hozzájáruljon ? 

A baloldal emberei között mi csak az egyház ellensé-
geit látjuk. Némelyek közülök tanát, mások intézményeit 
támadják meg, mindannyian küzdenek ellene. Azok, kik a 
baloldal közegeinek munkatársai, az egyháznak, pápának, 
püspököknek legdühösebb ellenesei. A törvényhozó testület-
ben az egyháznak kedvező minden kérdésben a baloldal em-
berei ellene szólnak és szavaznak. 

Ezek után katholikus ember választhat-e követté oly 
párt emberét, mely mindent kárhoztat, mit ő imád, és imád 
mindent, mit a katholikus kárhoztat. És ha csakugyan ily 
ember megválasztásához hozzá járulna szavazatával, befo-
lyásával, nem fogná-e lerontását elősegíteni annak, mit fen-
tartani óhajt, megtámadni azt, mit védeni kiván, gyaláztatni 
azt, mi szerénte a legmélyebb tiszteletet érdemli ? 

Nézzük a dolgot példákban és nevekben. Legyen szó 
Grueroult, Havin, Favre megválasztásáról, a katholikus, ki 
elősegítette azt , nem leend-e felelős követének szavairól, 
tetteiről, nem leend-e része azon vállalkozásokban, melyeket 
ezek állásuk segélyével az egyház ellen intézendnek ? 

Azt fogja talán valaki ellenvetésképen mondani : ne-
künk hiányzik a szabadság, és ime ezen képviselők vissza-
szerzendik. A szabadság segélyével az egyház fejlődhetik, a 
percznyi rosz, melyet ezen képviselőktől szenvedni kénytelen, 
tekintetbe sem jöhet összehasonlítva azon hatalmas támoga-
tással, melylyel Francziaország régi szabadságát visszasze-
rezni segitendik. 

Mi erre azt feleljük, miszerént nem hihetjük, hogy a 
baloldal irói és követei a szabadságot szolgálják megtámad-
ván az egyház nagy érdekeit. Megdönteni akarni egy intéz-
ményt, mely által a keresztény társadalom alapíttatott, és a 
polgárosultság adatott a népeknek, ez annyi mint a szólás-
szabadságot rosz ügyért használni. 

A baloldal gyűlölete minden ellen, mi nekünk kedves, 
parancsolja, hogy elforduljunk tőlök. Előmozdítani jelöltsé-
güket annyi volna, mint eszméiket szolgálni, ezek pedig hom-

lokegyenest ellenkeznek az egyház által hirdetettekkel. Hogy 
fogná ezt jó lelkismerettel kath. ember tehetni ? 

Mi tiszteljük a józan szabadságot, és a jellemteljea fér-
fiakat, de oly ember megválasztása, ki egyházunk és annak 
elvei ellen beszélne, mondjuk ki : apostasia volna. 

Megválasztani továbbá oly férfiút, ki mindenütt kész 
szitni a forradalmat,, és megdönteni a törvényes hatalmat, 
annyi volna, mint szólni, tenni szavazni a tekintély elve ellen, 
annyi, mint önmagának is fo rradalminak lenni. 

PARIS. A „Monde" egyik munkatársa Austriának a 
Mária Theresia és József alatti febronianus korárol közöl tör-
téneti vázlatokat, melyeknek néhány érdekes vonásait olva-
sóinkkal megismertetni óhajtjuk. 

1788. sept. 17- én egy szent Ferencz-rendü áldozár, ta-
nár a Tyrolban fekvő rattenbergi akadémián egy barátjához 
imigy ir Bécsből : „Hosszú volna mind azt elmondanom, mit itt 
tapasztaltam. Legyen meggyőződve, hogy nem nagyitok sem-
mit, midőn késznek nyilatkozom vérem felét elvesziteni, mint 
e városba jönni még egyszer. A legnagyobb fájdalommal 
szemléltem az egykori hires egyetemen a dolgok oly felfor-
gatását, miszerént nehéz volna megmondanom, a tanárok na-
gyobb része mily hitet vall, mit tartanak Jézus istenségéről. 
A központi papneveldében oly ijesztő erkölcstelenséget ész-
leltem, hogy nem hihetném ha saját szemeimmel nem láttam 
volna. 80 seminarista van az intézetben, de nagyobb azon 
kétes jellemű nők száma, kiket ide elöljáróik szabadon bee-
resztenek. Mit szóljak az itt védett tételekről ? A legvesze-
delmesebb irók müvei közkézen forognak. Az egyház fejének 
hatalmát elvetik, a pápát a többi püspökökkel egy rangba 
állítják. Más részen az eredendő bün fölött tréfálnak. A pa-
pok iratai gunvoltatnak, a búcsúkat, sőt a fülgyónást is meg 
vetik. És az mit a bécsi növeldéről mondottam, többé ke-
vésbbé áll a többiekről is. Ajansenista Tamborini, miután ha-
zájából elűzetett botrányos tanai, káromlásai miatt, Páviába 
vonult vissza, és itt a központi seminarium igazgatójává ne-
veztetett. Az insprucki növelde rectora a hitetlen szabadkö-
mives Albertini." 

És az ily állapotok elleni legigazabb panaszoknak nem 
•v l̂t eredményök, mint ezt Kolb Jánosnak a rattenbergi se-
minariumban hittanárnak példája is mutatja, Theiner tanu-
sága szerént. Kolb minden vétkek rabja volt. Nyiltan támad-
ta meg a hitet és erényt növendékei és világiak előtt Tanít-
ványait pénteken korcsmába vezette, hol evett és ivott velők, 
felhiván őket a böjti törvény megszegésére. Azt tanította, 
hogy az egyszerű paráználkodás (fornicatio) nemcsak hogy 
nem vétek, hanem szükséges is. Hogy ezen elveket gyakor-
latban is illustrálja, elvezette tanitványait a város sánczai 
közé, midőn ott a katonák aljas orgiáikát űzték, ezek követé-
sére minden lelkismereti furdalás nélkül felhiván azokat. 
Kolb a városban végre közbotrány tárgya lett, de elmozdítá-
sát ki nem vihették, mert a hatalmas Van Svietennél pártfo-
gásra talált. 

Hogy a közoktatás bécsi vezetője ennyit mert, nem 
csoda, hisz a birodalom első prelatusa a mainzi választó ér-
sek, — és a Judások egész serege — vele tartott, kit Pacca 
ekkép fest : „Mainzban létemkor megakartam nézni a vá-
lasztó érsek kéjlakát. Itt oly látvány tárult el szemeim előtt, 



— « 216 

mely keserűséggel töltött el. Az érsek nem rég négy zárdát 
törült el, és ezek között az „Engelsberg" nevü karthausi 
zárdát, melynek falait épen látogatásomkor bontották szét, 
hogy e területen angol kertet készítsenek, mivel ezt közhír 
szerént a 72 éves érsek kedvese igy akará, amiért is egy sa-
tyricus író gúnyja nyilait'e versekben irányozta az érsek felé ; 
Angelicum montem Na both no vus abstulit Achab — Angli-
cus ut fieret turpi pro Jezabel hortus. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
„La theologie dite de Toulouse" par M. Bonal, prêtre 

de Saint-Sulpice. 6. volumes. 

A jelen munka több mint huszonöt papnöveldében, 
zárda-iskolában használtatik kézikönyvül, és arra van ren-
deltetve, hogy mindenütt, egész Francziaországban elfogad-
tassék olyannak. Ezen előnyössége javasolja, hogy némely 
történelmi jegyzeteken kivül bővebb ismertetését nyujtsuk a 
bizonyára nálunk is használható műnek. 

Az úgynevezett elemi theologiai folyamnak tárgya és 
czélja : módszertani rendben s scholastikai alakban tisztán és 
tüzetesen egybefoglalni hit- és erkölcstani elveit a szentek 
tudományának ; ekkép kézhez szolgáltatni a tanároknak 
szóbeli előadásaikra a szükséges tárgyat ; alkalmat nyújtani 
a növendékeknek három-négy év alatt a szent szolgálatra 
megkivánt tudományok, ismeretek elsajátítására, és a köpü-
lök értelmesebbekbe csepegtetni a mélyebb s terjedelmesb 
tudomány vágyát és képesítést is. 

Ezen czélból a növeldék alapitása óta igen sok vázlat, 
hittani compendium adatott ki, melyeknek nagyobb része 
igen korlátolt és mulandó sikerű volt. Mi nem csuda, mert 
azonkívül, hogy ily munka szerkesztése igen nagy nehézség-
gel jár, tudni való, hogy hasonló mű, habár megjelenésekor 
a legtökéletesb volt is, csakhamar elégtelenné válik, ha azon 
egymásutáni módosítások nem szövetnek közbe, melyek a 
munkát úgyszólván, mindig fölfrissítik, megifjitják, és mindig 
viszonyba jönnek az eszmék szakadatlan változásaival, vala-
mint a keletkező viták és szokások másitásával is. • 

Ekkép a franczia papnöveldék szavazata három vagy 
négy ily elemi mü közt oszlik meg, melyek mindegyikében 
kitűnő dolgok foglaltatnak, jeles tartalmúak és valóban nagy 
hasznára vannak a franczia clerusnak; mindamellett még 
mindig u j próbák tétetnek, s folytonosan jobb és jobb kíván-
tatik. Óhajtják, hogy a dogmatikai elvek még bensőbben, 
még lényegesebben tárgyaltatnának, közvetlenebb alkalma-
zással a mostani idők szükségleteihez, és itt-ott mintegy 
jobban megegyezőleg á szentszék nézeteivel, érzületével. 

A moral elveire nézve az az óhajtás, hogy nyíltabban, 
nagyobb tüzetességgel származtassanak a dogmaticai elvek-
ből; számosabbak legyenek a gyakorlati következtetések, 
behatóbbak a közéletre, hol pedig szükséges, asketicusabbak. 
Végre panasz emeltetett az eredetiség hiánya fölött, hiányos-

nak találtatott az eszmék rendezése, hiányzott a vélemények 
terjedelmesb előadása, az érvelés élénksége, erélye, és az is-
kolai styl pontossága az alakban. 1-k. 

(Folyt.) 

VEGYESEK. 
— Prímás ö herczegsége a munkácsi görög egyesült 

árvaháznak 200 frtot méltóztatott adományozni. 

— A cseh püspöki kar körlevelet bocsátott a clerushoz, 
melyben meghatározza, mihez köteles magát tartani a pol-
gári házasságról szóló törvény irányában. 

— A passaui „Donau Zeitung" czimü kath. lap egy 
kis összeütközésbe jött az ottani főpásztorral, és ügyét Róma 
elé terjesztette. Most tudósít, hogy a szentszék az ő részére 
döntötte el kedvezöleg az ügyet, és nagy megelégedését fe-
jezte ki eddigi működése fölött. 

— A russificatio ismét u j eszközhez nyul. Az iskolai 
ifjúság csak orosz imakönyveket használhat, mi végett a 
lengyel nyelven kiadott kath. imakönyvek oroszra fordittat-
nak ; a keresztelésnél, házasságnál a szokásos kérdések csak 
orosz nyelven tétethetnek, miért a rituálék orosz nyelven 
adatnak ki ; a kath. papnövendékek csak akkor bocsáttatnak 
szentelésre, ha orosz nyelven előleges vizsgát állottak ki. 

— Vonzó irály- és alakban tárgyalja az irlandiak 
százados szenvedéseit az imént megjelent következő mü: 
„Die Kahlen. Erzählung aus der irischen Insurrection 1798. 
Mainz 1868." 

— A konstanczi polgármester, Strohmayr az „Abend-
zeitung" által közhírré tette, hogy a városi municipium elha-
tározta, miszerént „a syllabus, papuralom mellett és a józan 
ész meg a mostani államfejlődés ellen harczoló gyűlés, minő 
a katholikusok gyűlése, sem a hatóság sem a lakosság túlnyo-
mó többségétől semmi készségre sem számithat." Türelem és 
humanitás hol késtek az éji homályban az álliberalisok ré -
szén ! Különben az „Augsb. Postzeitung" bevallja álmélkodá-
sát a fölött, hogyan juthatott eszébe valakinek Konstanczot 
ajánlani. 

— A genfi nagytanács tiltakozott, hogy Mermillod ott 
kath. püspöki czimet viselhessen. Egyébiránt nem a czim, ha-
nem Mermillod valódi apostoli buzgalma szálka a nagytanács 
szemében, mely azért szeretné ha a főpap csak mint első 
plebanusa működnék Genfnek. 

— A mantuai archívumban Braghirolli kanonok borro-
mei sz. Károlynak eddig kiadatlan 12 levelét fedezte föl, me-
lyek a Sala kanonok által eszközlött kiadást most kiegészítik. 
Az egyikben dicsérettel emliti föl a jezsuiták működését, a 
másik a barnabitákat emeli ki, egy pedig az albai püspökhez 
intézett intelmet tartalmaz. 

— A vorarlbergi általános-helyettes és europusi püspök 
körlevelet bocsátott a papsághoz, melyben az országgyülés-
rőli elmaradását avval indokolja, hogy a kormány a feleke-
zetlenségi álláspontra helyezkedett, az iskolák legfőbb ve-
zényletét az államnak vindicálja és igy az egyház befolyását 
mellőzi. Mivel Vorarlberg kath. tartomány, és ezredik része 
sem tartozik más confes3Íohoz : katholikus ember nem barát-
kozhatik meg az u j törvénynyel, pap pedig nem vehet részt 
oly gyűlésen. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldnnasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM : Az erkölcsi haladás egyedül biztosítja a 
tudományos stb. — A Szent-László-Társulat közgyűlése. 
— Nevelési tapintat. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

Az erkölcsi haladás egyedül biztosítja 
a tudományos, a művészeti, a társaduimi haladást. 

Az intelligentia a szellem világában miként a 
nap az anyagéban azon fényforrás, melyből világos-
ság sugárzik szét. Minthogy pedig bizton és bátran 
csak a világosságban lehet előremenni : az intelligen-
tiának kell a haladás utján az igazság fáklyájával 
elővilágitania, kijelölve a czélt, melyre az ember tö-
rekvései irányuljanak, érvesitve az indokokat, melyek 
azon czél felé elindulásra az akaratot elhatározzák, 
megmutatva az eszközöket, melyek annak elérésére 
vezessék. Ilykép a tudományos haladás előfutára és 
közvetitője minden más haladásnak. 

De ezen nagyszerű hivatását csak ugy töltheti 
be, ha az erkölcsi tökéletesedés elvei vezérlik. 

A tudomány tárgya az igaz, az erkölcsé a jó. 
Az igaznak minél tisztább fölismerése a tudomány 
czélja; a jónak minél nemesebb gyakorlása az er-
kölcs föladata. De az igazat és jót titokszerü atya-
fiság köti egymáshoz oly annyira, hogy az értelem 
csak akkor lép benső szövetségre az igazsággal, ha 
az akarat már megbarátkozott az erkölcsi jósággal. 
A mint a lélek azon szent köteléket, mely a jóhoz 
fűzi, a vétek kezével széttépi, legottan az igazsággal 
is szakit. Az igaz iránti szeretet a lélekben akként 
enged mindinkább a tévely egyre növekedő áramla-
tának, miként gyengül abban a jó iránti vonzalom. 
A vétkes szenvedély által megvesztegetett sziv há-
lyogot liuz az értelem szemére, mely miatt nem lát-
ván tisztán, még a tévely borongását is az igazság 
derengésének nézi. Az értelem végső és legmélyebb 
gyökerei a szivben vannak. Mély igazságot fejez ki 
Pascal, midőn mondja: „Isten akará, hogy a meny-
nyei igazságok a szivből menjenek a főbe, nem a 

főből a sz' be." ') A mint élünk, ugy gondolkodunk. 
Már Juli s Caesar mondá; „Quae volumus et credi-
mus lib^nter." 2) „A viszony az ész és sziv, az elme 
és kedélyünk közt ahoz hasonló, mely a melegség 
és világosság közt létezik," mondja Eötvösünk;3) és 
azért a mint föl nem bontható a világosság és meleg-
ség egysége a napsugárban: ugy el nem választható 
az igaz és jó atyafisága a lélek mélyében. 

Miben is áll a valódi tudományosság, a valódi 
bölcseség? Nemde az igaznak ismeretében és a jónak 
szeretetében? De a jónak szeretete a sziv dolga. A 
sziv pedig csak ugy fogja a jót szeretni, ha tiszták, 
ha nemesek érzelmei. És mi tisztitja, mi nemesiti a 
szivet? Nem-e az erkölcs épen ugy, mint az aranyat 
a tűz ? Legyen azért valakinek még oly nagy láng-
e»2f ha ő a jónak nem embere, azaz, ha ő az er-
kölcsi törvény szentségének nem tisztelője, az igaz-
nak sem lesz hitvallója. „Sapienti nihil alienum, nisi 
quod virtuti incongruum," 4) a bölcseség természeté-
ből merített igazságot mond ezzel sz. Ambrus, vala-
mint mély psychologiait az írás, midőn igy szól: 
„In malevolam animam non introibit sapientia." 5) 
Már a bemenetnél visszalöki az igazságot a bűn ; 
minthogy ez azzal egy helyen meg nem férhet, mi-
ként nem fér meg egy helyen a sötétség a világos-
sággal. Még Cicero is azt mondja: „Sapientia est 
rerum divinarum humanarumque scientia, cognitio-
que, quae cuiusque rei causa sit ; ex quo efficitur, ut 
divina imitetur, humana omnia inferiora virtute 
ducat." 6) 

Cicero ezen szavai mutatják egyszersmind, hogy 
én itt az igazságot, a bölcseséget, a tudományt a 
maga legfölségesebb értelmében veszem. Nem álli-
tom, hogy erkölcsiség nélkül semmi ismerethez, 
semmi tudományhoz sem juthatni. Ezt mondani, 
annyi volna, mint az ellenszólást győzelmes liarczra 
kihíni. Tanulmányozás, búvárkodás, tapasztalás az 
erkölcs támogatása nélkül is sok igazsághoz elvezet; 

Pensées I. P. I II . Art. 2) De Bello Civ. 3) Gondola-
tok. ") Epist. X X X V . ad Const. 5) Sap. I. 4. 6) Tusc. Quaest 
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de soha sem vezet el azon élő, változhatatlan, örök 
igazságokhoz, melyek az ember rendeltetésére vo-
natkoznak, melyek Istennel hozzák érintkezésbe, 
melyek tulajdonképen nemesitik, emelik és boldogít-
ják ; melyekre nézve sz. Ágoston mondja : „Non aliam 
pûtes esse sapientiam, nisi veritatem, in qua tenetur 
et cernitur summum bonum." 7) Ezeket csak a val-
lás átihlette erkölcsiség prismáján át láthatni. Eze-
ket Pascal szerint „csak ugy ismerhetjük meg, ha 
szeretjük." 8) Már pedig szeretheti-e a romlott sziv 
azon igazságokat, melyek gerjedelmeit kárhoztat-
ják? És ha nem szereti, — ha nem szeretheti, fogja-e 
kivánni azokat megismerni? Nem fog-e bűnös szen-
vedélyeinek teljes hevével inkább az ezeknek ked-
vező tévely mellett szót emelni és mindent elkövetni, 
hogy azt igazság gyanánt érvényesítse ? Nem is 
azért ostromoltatnak olyannyira az ellenmondás 
minden rendelkezhető apparatusával némely fönsőbb 
hit-, erkölcs-, életigazságok, mintha saját nemökben 
kevesebb evidentiával birnának, mint más, például 
a mathematikai igazságok; hanem mert a szivvel 
van dolguk. A sziv vágyai t. i. más irányt követvén, 
mint melyet azon igazságok mintmeg-annyi mutató-
táblák kijelölnek, rábirják az észt, hogy támadja 
meg azokat és döntse le, mint nekik alkalmatlanodat. 

Ha de Maistre szerint „a tudomány olyan, 
mint a savany, mely az aranyon kivül minden fémet 
f e l o l d 9 ) vagyis minden tévelyt eloszlat : azzá az 
csak ugy lesz, ha az élő és örök, az ember fönsőbb 
érdekeire vonatkozó igazságokat magába fölveszi, 
vagy legalább szem elől nem téveszti; mert midőn 
ezek egyrészről az emberi észt a legfőbb Észhez 
emelik a bölcsészetben, a Gondviseléshez a népek és 
nemzetek történetében, a Teremtőhez a természet 
törvényeiben: másrészről az emberi lelket bizonyos 
ihlettséggel töltik el, melynek athmospliaerájában 
élete a mily emelkedett, oly nyugodt. Ezekről vallja 
Malebranche, hogy valahányszor náluk nélkül vagy 
ellenök kezdett bölcselkedni, mindannyiszor fönakadt. 
Azért is foglalkozott főleg a vallással és erkölcscsel; 
mert szerinte csak ezeknek szerafszárnyain emelked-
hetik föl a bölcs az igazság napjához. I0) 

Es ha körültekintünk a tudományok birodal-
mában, nem azt találjuk-e, hogy, ha azon isteni 
szikra, melyet lángésznek nevezünk, oly tudósban 
lobog föl, ki lelke mélyében azon élő, örök igazsá-
gok elővilágitása mellett az erkölcsi törvénynek 

7) De Lib. Arb. 8) Az id. h. 9j Du Pape. 10) L. Nicolas 
"Etudes philosophiques sur le christianisme." I. 

hódol, az sokkal fényesebben ég ő benne, mint oly 
tudósban, ki azokra nem figyelve, nem egészen cor-
rect szivgerjedelmeinek hullámaitól hányattatik, és 
teszi őt legnagyobbá a philosophusok közt, ha phi-
losophais: egy sz. Ágoston ná, egy Descartes-sé, egy 
Balmes-sé, egy Gratry-vá; teszi őt legnagyobbá a 
természettudósok közt, ha természettudós : egy Nagy-
Albert-té, egy Copernicus-sá, egy Newton-ná, egy 
Cuvier-ré; teszi őt legnagyobbá a szónokok közt, 
lia szónok: egy aranyszájú sz. János-sá, egy Páz-
mány Péter-ré, egy Bossuet-té, egy Lonovics-csá; 
teszi őt legnagyobbá a történészek közt, ha törté-
nész: egy Natalis Alexander-ré, egy Fleury-vé, egy 
Stolberg-gé, egy Cantu Caesar-rá; teszi őt legna-
gyobbá az állambölcsek közt, lia állambölcs: egy 
Morus Taniás-sá, egy Grotius-sá, egy Eszterházy 
Miklós-sá, egy Széchényi István-ná. 

Ezen elvitázhatatlan szellemi fölsőbbség, ezen 
bámulatos túlszárnyalás onnét van; mert-az erkölcs 
ihlettségétől áthatott tudós, a különben egyenlő 
lángész mellett jobban birja mint az erkölcscsel sza-
kitott az igazság szeretetét, mely a nagy bölcseket 
és történészeket, a szellem az anyag fölötti fönsősé-
gének érzetét, mely nagy természettudósokat, a meg-
győződés és fönkeltség malasztját, mely a nagy szó-
nokokat, a jellem tisztaságát és az önfeláldozás ere-
jét, mely a nagy állambölcseket képezi. — Rend-
szerint annál emelkedettebb a tudósban az ész 
minél nemesebb a sziv. 

Igy lettek, igy lesznek az ily tudósok a tudo-
mányos világ aristocratáivá, kiknek szellemi fényé-
ben gyönyörködik, kiknek szellemi gazdagságából 
táplálkozik, kiknek szellemi fönkeltségéből nemese-
dik és boldogittatik az emberiség. 

De mit is tesz az önmagához hűtlen tudomány, 
mely a jóval szakított ? Azt, a mit egy franczia tu-
dós — ismeritek őt — vakmerően kimondott: „El 
vagyok tökélve, hogy vakitsak," — vakít. 

A ki roszat cselekszik, gyűlöli a világosságot; 
az igazság pedig szintén világosság, a lélek világos-
sága levén: igen természetes, hogy az erkölcstelen-
ség gyökeréből életet szivó tudomány az igazság 
elhomályositásában talál gyönyört. Kutat, búvárko-
dik majd a szellem, majd az anyag világában, de 
nem az igazság iránti, hanem az igazság elleni sze-
retetből. Örül, ha egy felhőcskét láthat, mely mögé 
az igazság napját, melynek fényét beteg lelki szemei 
ugy sem nézhetik, elbujtassa. Boldog, ha egy por-
szemet födözhet föl, melyet az ég ellen, mely felé 
lelke ugy sem vágyik, szórjon. Metaphysicai ábrán-
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dozásokba mélyed, hogy bölcsészeti rendszert alkos-
son, melylyel hit- és észellenes tévelyeit támogassa. 
Fölszál a csillagokhoz, hogy azokból a világ örök-
kévalóságának titkát megfejtse. Lemegy a föld mé-
lyébe, hogy egy kövületecskét találjon, melylyel a 
bibliai igazsággal szembe szálljon. Megkérdezi 
Aegyptus síremlékeit, Babylon romjait, hogy egy 
szót halljon, mely leghitelesebb hagyományaink 
legalább egyikét tagadja. Átvizsgálja Afrika ember-
fajait, hogy fölfödözze azon lánczszemet, mely az 
embert a majomhoz fűzi, keresvén nem az ember 
méltóságának, hanem brutalitásának igazolványait. 
Az ily tudomány elkeseredett párbaj önmaga és az 
az igazság közt. 

És csodálkozzunk-e, ha ezen párbajban az igaz-
ság is és a tudomány is elesik, kivált ha a tudós 
büszkesége, mely szédelgésében csak magát csodálja 
abban a mit tud, mint a narczisz magát saját tavá-
ban, újra meg újra fölveszi fegyverét, melyet hogy 
letegyen, szenvedélyeinek heve nem engedi ? Csodál-
kozzunk-e, ha a philosophia tudományos^kétkcdéssé, 
vagy gyáva scepticismussá. vagy makacs tagadássá 
fajul ? ha nem csak a vallási eszméknek, hanem még 
magának az észnek is háborút tizen, tanitván a logi-
cában az ellentételek, az állitásés tagadás identitását, 
hirdetvén a metaphysicában a lét és nemlét, a való-
ság és semmiség ugyanazonságát, tagadván az ethi-
cában az erény és bűn különbözését ? Csodálkozzunk-e 
ha a természet-tudomány megöli a lélek-tudományt, 
ha az anyag igazsága elfojtja a szellem igazságát 
és kiküszöbölvén a lét birodalmából a lelket, az agy-
velő' secretiójának tartván a gondolatot, az emberből 
egy öntudat nélküli, semmi beszámitás alá sem eső 
gépet csinál? Csodálkozzunk-e, ha a történelem, az 
igazság ezen emléke, a hazugság hirnökévé törpül? 
Csodálkozzunk-e, ha az államtudomány a szeren-
csétlen florenczi titkár tanainak ujabb korszerű kia-
dásává lesz? — Nincs min csodálkoznunk; mert a 
fönsőbb irányt tévesztett tudomány olyan, mint mág-
nestű nélkül a hajó, viszik a tévely szelei és hullá-
mai, mig végre törést szenved. 

Szánandó a tudatlan gonosz ; de elvégre csak 
magának gonosz. A tudós gonosz azonban az embe-
riségnek gonosz azon hatalomnál fogva, melylyel bir 
az igazság elhomályositására és a tévely érvényesí-
tésére, valahányszor ez érdekében áll. És mikor nem 
áll az a gonosznak érdekében? Miként az igaz tudós 
lelkesedésében a jóért ellenállhatatlan ösztönt érez, 
hogy az igazságot, mutatkozzék az bárhol, győze-
lemre emelje, a tévelyt pedig, jelentkezzék az bár-

mily alakban, ostromolja: akként hajtja az erkölcs 
nélküli tudóst életiránya szenvelgésében a roszért 
arra, hogy ellenkezőleg a tévelyt emelje, az igazsá-
got pedig ledöntse. Az erényes tudós kész áldozatul 
esni az igazságnak, hogy győzelemre emelje. Az er-
kölcs ereje képezi az ily jellemet. I ly lelki erővel az 
erkölcs nélküli tudós nem bir. Ő ennek épen az 
ellenkezőjét teszi. Ő az igazságot saját önzésének 
diadala alá temeti ; mert ő jobban szereti önmagát, 
mint az igazságot, jobban mint a jót, jobban mint 
az embert, jobban mint Istent. Saját hírnevének cul-
tusa levén neki mindene, tévelyének beismerésére 
féneloni lelki erőt hiában keressz benne. Azért mél-
tán kiált jaj t Frayssinous oly nemzetnek, melynek 
tudósai a tudományt eléje teszik az erénynek, az is-
meretet az erkölcsnek, a művészetet a kötelesség-
nek; mely if jú sarjadékában szaporítja a költők, a 
grammatikusok, a szónokok számát, de ritkítja benne 
és általa az erkölcsösök sorait.1 ') 

Miután Eötvös szerint „minden irodalomnak 
hatása nem csak az egyes müvek becsétől, hanem 
azok számától is függ" ;1 2) a haladás a tudomány-
ban pedig végleg is eme hatástól tételeztetik föl: ki-
nek kebele ne boruljon el a napi irodalom azon ter-
mékei fölött, melyek, mert a közerkölcs szent fékét 
nem tisztelik, töltést szakitott árként rombolnak, 
ambroziák helyett maszlaggal termékenyítve nem-
zetéletünk szellemi talaját? Pedig mily nemes, mily 
nagyszerű az ő hivatása ! „Defendere veritatem, ami-
cam Dei," igy jelzé azt csak imént e napokban a 
szentséges atya. 

Yagy tudományos haladás-e azon napi irodalmi 
működés, mely lábbal tiporja a jogokat mások irá-
nyában, melyekre hivatkozik maga irányában ? mely 
magának szabadságot követel, de másnak nem en-
ged ? mely a legtisztább hazafiúi erényeket honáru-
lásnak gúnyol ja? mely a kölcsönös szeretet helyett 
osztálygyülöletet szit? mely észszerű engedelmesség 
helyett oktalan ellenszegülést tanít? mely sárba 
rántja azt, a min mint legdrágább kincsen csüng 
milliónak meg milliónak lelke, és a mi egyedül képes 
embert, nemzetet boldogítani, — a vallást, a morált ? 

Tartok tőle, hogy az ily irodalmi működés, 
mely épen azért, mert nem az erkölcsből szija életét, 
nem haladás hanem igen is nagy hanyatlás a tudo-
mányban, hazánk egén felleget von össze, mely a 
fölvilágosodás eme korszakában is szomorú sötét-
séggel boritandja el a láthatárt, melyre a tudásnak 
gonosz geniusa csak bizonytalan bolygótüzeket, ba-

" ) Defense du christianisme. II . 12) A fönn id. m. 
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rátságtalan fényledezéseket vet, hasonlóan azon vil-
lámokhoz, melyek a fergeteg közeledtével az estho-
mályt átczikázzák. Tartok ettől,— hazámért remegve, 
— tartok ettől 5 mert látom, mint törekszenek az 
ábrándozások ezen királyai a nekik tapsoló népet 
a tudományos haladás nevében szélére vinni azon 
örvénynek, melyben az erkölcsi és ennél fogva szel-
lemi éjnek közepette iszonyú catastrophák szoktak 
fejlődni! 

(Folyt.) 

\ Szent László Társulatnak 
f. év s e p t . 22. é s 2 3 - i k á n G y ő r ö t t t a r t o t t k ö z -

g y ű l é s e . 

E nagygyűlés a kedves Győrben, melyben sz. László-
nak egy igen becses ereklyéje őriztetik, valóban sok lelki 
örömet és vigasztalást nyújtott a számos résztvevőknek, kik-
nek számát bizton legalább is 600-ra tehetni. A két megyés 
püspökön, mélt. Z a l k a János és P e i t l e r Antal József 
urakon kivül, megjelent a pannonhegyi főapát ő méltósága, a 
csornai prépost és zirci apát ő ngaik, nm. C z i r á k y János 
gróf, mélt. Z i c h y Ferraris Bódog, mélt. gróf A p p o n y i 
Albert, mélt. B a l o g h Kornél s T ó t h Bálint uu. és számos 
egyházi és világi méltóság és értelmiség. A pestiek közöl 
láttuk dr. A r á n y i Lajost, B á r á n y Ignácz képezdei tanárt, 
G s e 1 k a Nándor terézvárosi segédlelkészt, F ü s s y Tamás 
sz. István társulati igazgatót, G a b r i e l y János hittanárt, 
H a t a 1 a Péter egyetemi tanárt, K1 e m p a Simon prépostot, 
K u b i n s z k y Mihály papnöveldei igazgatót, L i p t a y Kor-
nél k. ügyészt, N ó v á k o v i c s János papn. aligazgatót, R a-
p 0 s József kisdedóvodai igazgatót, T ö r ö k János országos 
levéltárnokot, Z s i h o v i c s Ferencz a papnövelde lelkiigaz-
gatóját, Z o v á n y i lapszerkesztőt. Képviselve voltak az or-
szág legtávolabb vidékei, mint péld. Kassáról szerencsénk 
volt tisztelhetni a lelkes D a n i l o v i c s Mihály kanonok 
urat. A nagygyűlés előestéjén ismerkedésre igen számosan 
összegyülekeztünk a megyeház nagytermébe, hol W i n t e r 1 
kanonok ur ő nmga szívélyes szavakkal üdvözölte a győri 
lakosok és különösen a győri sz László-fióktársulat nevében 
a nagy számmal összegyülekezett vendégeket. Másnap reggel 
a társulati szent misét a győri püspök ő mga tartotta, utána 
kenetes szentbeszédet tartott amint szónok is közkedvességü 
N 0 g a 11 kanonok ur ő nga. Maga a gyűlés közel 10% óra-
kor nyittatott meg. A megyeház nagyterme a zsúfolásig meg-
telt ; közörömünkre a világiak is nagy számmal voltak kép-
viselve ; a karzat diszes hölgykoszoruval telt meg. A társ. 
elnök, P e i 11 e r püspök ő mga a szerényen félre vonult gf. 
C z i r á k y ő excját kérte fel az elnöki szék átvételére, mit 
a közönség is lelkes éljenekkel fogadott, mire a lelkes gróf 
engedvén a közkivánatnak, a püspök-elnök jobbján foglalt 
helyet. Az elnököktől jobbra a pannonhalmi főapát és győri 
püspök, gróf Z i c h y Bódog és A p p o n y i ő méltóságaik, 
balra D e á k y püspök ő mga, a csornai prépost és zirci apát 
ő ngaik foglaltak helyet. 

A püspök-elnök ő mga igen lelkes beszéddel nyitotta 
meg a közgyűlést, melyet itt azért nem részletezek, mivel t. 

szerk. urnák ugy is alkalma lesz azt egész terjedelemben 
közleni. A jelen volt tagok kitörő lelkesedéssel fogadták kü-
lönösen azon helyeket, melyek Győr városára és a győri püs-
pök ő mgra vonatkoztak. A beszéd végén ő méltósága a szent 
László-társulat terjesztésére eszközül ajánlotta, hogy minden 
tag a maga körében igyekezzék minél több u j tagokat sze-
rezni; különösen pedig a lelkipásztorok, kik nagy mérvbea 
hathatnak a népre, igyekezzenek minden befolyásukat fel-
felhasználni, hogy a társulat minél inkább megszilárduljon és 
gyarapodjék. Végül indítványozta, hogy ő szentségéhez hó-
dolati felirat intéztessék, mit a közgyűlés kimondhatlan lel-
kesedéssel elfogadott. A püspök elnök ő mga azonnal fel is 
olvasott egy fölirati javaslatot, mely minden változtatás nél-
kül helybenhagyatott. Gróf C z i r á k y ő excja azonfelül még 
indítványozta, hogy az ország herczeg-primásához is felirat 
intéztessék, melyben iránta való hódolatunkat és fiúi ragasz-
kodásunkat kifejezzük. Ez indítvány is nagy lelkesedéssel 
elfogadtatott. Következett a titkári jelentés, melyből kiemel-
jük, hogy az elnökséghez az egyházmegyei hivatalok utján 
1867. sept. 16-tól 1868-ki sept. 15 ig befolyt 5550 forint, 89 
kr., 5 frank aranyban. 1 porosz ezüst tallér, 4 db 1 ftos tallér 
26 db régi húszas, 26 db régi tizes és 1 db egy negyed ftos. 
Jótékony czélokra kiadatott: A keleti kath. segélyezésére 
1900 frt. Hazai czélokrn u. m. templomok javítására és isko-
laépítésekre 2320 frt. A kath. világegyház szükségeinek fe-
dezésére 320 frt. összesen 4520 frt. 

Ekkor fellépett a szószékre egy tőzsgyökere3 magyar 
alak és jellem, főt. F á b i á n István győri kanonok és magy. 
akad. tag ő nga s igen vonzó előadásban az e városban levő 
sz. László koponyája történetét adta elő. A pénztárnoki je-
lentés és beérkezett iratok rövid bemutatása után, következett 
a jelentés a dunafejedelemségi magyarajku hitrokonok ügyé-
ben tett intézkedésekről, és ennek kapcsán előadás a csángó 
magyarokról K u b i n s z k y Mihály kanonok, M a j e r Károly 
ügyvéd és V e s z e 1 y Károly esperes urak által. Köztudo-
mású dolog, hogy a Szent László társulat szivén hordozván 
a Moldva-Oláhországban lakó magyarok vallási,és nemzetiségi 
érdekeit, választmányilag felkérte K u b i n s z k y kanonok 
és M a j e r Kár. ügyvéd urat, hogy személyesen győződjenek 
meg a csángó magyarok szükségeiről vallási és nemzetiségi 
tekintetben, hogy azokon a társulat tehetsége szerint segít-
hessen, és a felkért tagok számára útiköltségül 1000 forintot 
utalványozott. A fenn emiitett két kiküldött még magukhoz 
vévén Erdélynek egyik tudós fiát, ft. V e s z e 1 y Károly ma-
rosvásárhelyi esperes-plébános urat, kikhez még két fiatal 
lelkes erdélyi áldozár csatlakozott, megtették e sok bajjal és 
nélkülözésekkel járt utat s arról a közgyűlésnek jelentést tet-
tek. F t . K u b i n s z k y apát kanonok ö nga napról napra 
jelentést tett az útról valódi ihletséggel, melyet az egész hall-
gatóságba át tudott önteni. Mind az ő, mind M a j o r és Ve-
s z e 1 y urak előadásai elemzését itt mellőzöm, mivel kétség-
kívül t. szerkesztő ur azokat egész terjedelemben fogja becses 
lapjában közölni. Itt csak annyit emlitek, hogy a t. kiküldött 
urak az útiköltségül utalványozott 1000 frtot a maguk részé-
ről visszaszolgáltatták a társ. pénztárba. 

Ennek kapcsán C z i r á y gr. ö excja inditványa folytán 
határozatba ment : a) Ilogy a kiküldött uraknak ne csak egy-
szerűen köszönet szavaztassák, hanem mint kik az ut fára-



dalmai áldozatához még azt is kapcsolták, hogy az útikölt-
ségül felajánlott 1000 frtról nagylelkűen lemondottak, a tár-
sulat hálája diszes okmányban fejeztessék ki. b) Miután a 
kiküldöttek utjok eredményéről egyszersmind terjedelmes 
Írásbeli jelentést is tettek, szükségessé válik tehát egy állandó 
bizottmány kinevezése, mely a jelentések felett tanácskozzék, 
s netalán szükségessé vállandó intézkedésekre teljhatalom-
mal ruháztassék fel. c) Miután a kiküldöttek jelentése szerint 
a magyar-osztrák birodalom consulai mindenütt nem csak a 
legnagyobb előzékenységgel fogadták, hanem tanácsaikkal, 
útbaigazításaikkal feladatukat tetemesen megkönnyítették, a 
társulati elnökség az illető es. k. consuloknak a m. ministe-
rium elnöksége utján köszönetét fejezendi ki. d) Hogy a ki-
tűzött nagy czélt minél előbb el lehessen érni, mivel a moldva-
oláhországi magyarokat vallás és nemzetiség tekintetében oly 
nagy veszély fenyegeti, hogy mint egyik szónok megjegyzé, 
már utolsó órában érkeztek honához, körlevelek és hírlapok 
utján a magyar haza katholikusai adakozásra fognak felszó-
littatni. e) Megkérendő a nm. püspöki kar, hogy oly papokat, 
kik az ügy szentsége -által áthatva elhatároznák magukat 
arra, hogy moldva-oláhországi magyar testvéreink között 
apostoloskodjanak, az állandó választmány figyelmébe aján-
lani méltóztatnának, f ) Az állandó választmány minél előbb 
tegyen javaslatokat, melyeket a moldva-oláhországi magyar 
katholikusok kedvezőtlen viszonyainak átalakítására alkal-
masaknak vél. h) Az ezen ügyben bár mely oldalról jövő 
inditványok az állandó választmányhoz utasitandók. i) Hogy 
az állandó választmány minélelőbb megkezdhesse működését, 
felkéretnek Kubinszky, Majer és Veszely urak, hogy azon 
pontok iránt, melyek tüzetes orvoslást igényelnek, részletes 
ajánlatot tenni szíveskedjenek. D a n i l o v i c s kanonok ur 
még azt óhajtja, hogy a kiküldöttek munkálatai kinyomat-
tassanak és az országban elterjesztessenek. 

Azonban, mint az elnökség bölcsen észrevevé, vannak 
e kérdésnek és feladatunknak oly gyengéd részei, melyeket 
még most sajtó utján terjeszteni időelőtti volna. Ajánlja azért, 
hogy a kiküldöttek szíveskedjenek javaslataikból olyatén 
kivonatot készíteni, melyet a nagyközönség elé adni lehet. 
K u b i n s z k y kanonok ur az állandó választmány elnökeiül 
gr. Cziráky ö excját és a győri püspök ő mgát ajánlja. Elfo-
gadtatik. L i p t a i Kornél indítványára az Oláhországban a 
katholicismus és magyar nemzetiség fenntartásában ritka ki-
tartással működő nt. P e t r á s lncze atyának köszönet sza-
vaztatik. 

F á b i á n János a bécsi és bukovinai magyarokra is 
kéri a társulat figyelmét kiterjesztetni. A gróf elnök észreve-
szi, hogy a bécsi magyarok e tekintetben nincsenek annyira 
elhagyatva. A sz. Jánosról nevezett templomban, ugy tudja, 
rendesen tartatik magyar isteni szolgálat ; ugy szintén állan-
dóan a kapuczinusok és sz. Ferencziek között mindig talál-
koztak magyarok. Ajánlja egyébként, hogy a bécsi magyarok 
ebbeli viszonyairól szerezzen magának a társulat alapos és 
kimeritö tudomást. S i m o n csornai prépost ur ö mlga a bu-
kovinai magyarok mellett emel ékes szót. Tudomása van az 
ottani magyarok szomorú viszonyairól. 8 év előtt Isten-segits 
községe által felszólittatott, vállalna el pár fiút nevelésre, kik 
ott utóbb tanítókká, papokká vállandnának. Az elvállalt 
fiukkal azonban czélt nem ért, mert ő papokat akart a buko-

vinaiak számára nevelni. Óhajtaná a társulat gondjait ide is 
kiterjeszteni. Hasonló értelemben nyilatkozott K u b i n s z k y 
kanonok ur. A gróf-elnök ő excja megjegyzi, hogy a társulat 
nem feledte ki a bukovinaiakat gondjai közöl. E tárgyban 
már a bold, herczegprimás is intézkedett ; a sz.-László-társu-
lat egyet neveltetett, ki tanítóvá lett ; a sz. István-társulatnak 
pedig egy szintén bukovinai neveltje most készül a papi pá-
lyára lépni. Egyébiránt elv gyanánt kimondatni kéri, hogy 
az állandó választmány a bukovinai lelkészekre és iskolára 
egyaránt terjeszsze ki figyelmét. Elfogadtatott. A gróf-elnök 
ő excja jelenti továbbá, hogy nm. B a r t a k o v i c s Béla érsek 
mint a megyéjében gyűjtött adományt 600 forintot küld a 
társulatnak. F t . ngos J ó n á s apát-kanonok ur 20 darab 
aranynyal, mit. s ft. K r u e s z Chrysostom pannonhegyi főapát 
ur 20 db aranynyal, ngos R e z u c s e k Antal zirci apát ur 100 
fttal az alapítók sorába lépnek. A mihályi község adomány-
kép 200 frtot adott át. 

Az idő — délutáni 2 óra — igen előhaladván a pro-
gramm többi részének tárgyalása más napra halasztatott. 
Még az nap este igen ügyesen összeállított hangverseny volt, 
melynek főszereplői B a k o d y Lajos zongora- és C s u t o r 
hegedűművészek valának. (P. Hír.) 

(Vége köv.) 

N e v e l é s i t a p i n t a t . 

Az angol királynénak fia, a walesi herczeg, gyermek 
éveiben igen csintalan volt. IIa annak, mit London jockey-
clubjaiban beszélnek Nagybritannia koronájának örököséről, 
'csak tizedrésze igaz, reá alkalmazható a példabeszéd : úrit 
mature, quod vult Urtica manere. 

Már mint kis gyermek sok olyant követett el Victoriá-
nak elsőszülöttje, mi ily következtetésre adott alkalmat. Al-
bert herczeg, az atya, nagy szellemi tehetségű férfiú volt, 
atható éles elmével benne a philosoph komolysága párosult ; 
és mig fiának nevelése és értelmi fejlődése fölött őrködött, 
birt azon tudattal is, hogy ezen müvének sikerétől vagy ered-
ménytelenségétől függ egy egész nemzedéknek jóléte vagy 
szerencsétlensége. 

Az alkotmányilag kifejlett államokban is igen sok 
függ a koronát viselő egyéntől és nem egy jelentőségű, vall-
jon egy szeszélyes György vagy életbölcseségü Victoria ül-e 
a trónon? ^ ^ 

A gyermeknek kevesbbé jó hajlamai és rosz szokásai 
sokszor nehéz gondokat okoztak az atyának, s egész erejé-
ből igyekezett azokat elfojtani, mi oly gyermek irányában, 
ki már a bölcsőben walesi herczegnek hivatik, mindenesetre 
súlyosabb föladat. A walesi herczeg már bölcsőjében igen 
hatalmas lény, jövőjének nagysága mindenütt és mindenben 
föltűnik; ő szülői irányában is főúr, testvérei benne nem 
csak az elsőszülöttet tisztelik, ki arra van hivatva, hogy min-
den órában urok, parancsolójok lehet, hanem azt is meg kell 
szokniok, hogy benne mintegy az istenségnek választottját 
szemléljék. Ily előnyös gyermek irányában a nevelés keze-
lése igen megnehezül, annyival inkább, minthogy maga az 
atyai hatalom is igen sziik korlátok közé szorittatik. 

Victoria és Albert bálványozták az első szülöttet ; mint 
házas életük tiszta és példás volt ugy, hogy semmiféle elté-
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rés sem zavarná meg összhangzásukat : gyermekök nevelé-
sére nézve is teljesen megegyeztek. A királyi anya elvállalta 
a gyermek oktatása fölött őrködni s esetről esetre az atya 
tanácsát kikérni, ki a legfőbb hatalmat gyakorolná, melytől 
fölebbezésnek nincs helye. 

A herczeg tanitói panaszkodtak, hogy éppen semmi ér-
zékkel vagy hajlammal sem bir a zenére; mindenféle zene-
eszköz megkisértetett, de hasztalan. „En walesi herczeg va-
gyok, szokta mondani, nem pedig muzsikus," és ezen büsz-
keségén megtört minden kísérlet. Akármikor zeneleczkére szó-
littatott föl, fölháborodva kiáltá: hát muzsikus vagyok én? 

Albert magára vállalta a makacs gyermek megtérítését. 
Az esti órákban, bevégezve levén a napi munka, midőn a 
buckinghami palotának végtelen dísztermei megnyilottak, és 
az angol világnak szine azokon keresztül haladt; midőn 
Nagybritánniának legnemesb, legbüszkébb férfiai és hölgyei 
tiszteletteljesen vonultak el az imádott ifjú királyné előtt, és 
mindenki boldognak érezte magát, ha a legkegyelmesb föl -
ségtöl egy kegyes pillantásra méltattatott, midőn ilyenkor a 
királynénak gyermekei tulboldogan fölséges anyjukra tekin-
tettek föl, ki a felhőkből alászállott istenség gyanánt szem-
léltetett mindenki által : ily órákban Victoria fölkelvén arany-
székéről és kisértetve férjétől mindketten a zongorához ültek 
és játszottak. A vendégek hallgatództak nem tudván magok-
nak megmagyarázni az eddig szokatlan jelenetet. A. gyönyörű 
játékot, természetes, senki sem merte megtapsolni ; a her-
czegférj elbájoltatva királyi nejének já téka által kedvesen 
enyelgett vele, a walesi herczeg pedig elragadtatván a játék 
fönsége által mintegy megkövülve állott a zongora mellett, 
mig ámulatából fölébredve nyugtalanul kiáltott föl : De hát 
senki sem tapsol meg bennünket. ? 

Kedvesem! mondá ekkor a királyné, ezt annak tulaj-
donítsa, mivel sem én sem ön nem vagyunk fizetett mu-
zsikusok ! 

A gyermek megjegyzé magának e szavakat, s zenemes-
tereinek többé nem volt okuk reá panaszkodni. A mi a ki-
rálynét és férjét oly annyira diszité, az nem lehet illetlen 
vagy méltóság alatti a walesi herczegre sem, és igy az annak 
idején ejtett jó szó megtörte a makacsságot. 

De a franczia nyelvmesternőnek, miss Jeannettenek,foly-
tonos panasza volt aherczeg tanulékonytalansága miatt. Egyik 
nap kis megfeddést kapván szórakozottsága miatt a mester-
i t ő l , röviden és ingerülten ezt mondá : Miss, én Angolország 
királyának születtem, és nekem szándékom a francziákkal 
ugy tenni, mint tön Henry herczeg, ők beszéljenek velem an-
golul, és ha nem tudnak, menjenek pokolba; de én az ő ked-
vűkért nem gyakorlom magamat ezen unalmas orrhangokban, 
értette ? Ezt mondva a miss fejéhez vágta a franczia könyvet 
ezen szavakkal ; én walesi herczeg vagyok. 

Igen is, válaszolá egész nyugalommal Jeanette, és azért 
nem fogja rosz néven venni, ha fönségedet kérni bátorkodom, 
engedné meg, hogy ezen esetről királyné ö felségét azonnal 
értesítsem. 

Anyám előtt is ismételni fogom, mondá, a szavakat, 
melyeket önnek mondottam, arról biztos lehet; és egyszer 
mindenkorra mondom, hogy én francziául nem tanulok. 

Fönséged parancsolhat, de ebben talán még sem ; ö fel-
sége majd határoz. 

A királyné értesülvén mindenről a tanuló szobába jött 
és méltóságteljesen mondá a tanítónőnek : Miss Jeanette, ön 
tudja már ö fönségének akaratját, parancsát; kérem azért, 
távozzék innen és várja be a walesi herczeg további ren-
deleteit. 

Ezen szavakat éles, metsző hangnyomattal mondá a 
királyné, a kis herczeg meredetten állott, tépte üngfodrozatát, 
zavartan tekintett a földre, és annyira megfeledkezett, hogy 
lehajolt az eldobott könyvet fölveendő. Ne tegye azt fiam, 
mondá a királyné, azért vannak szolgái. Igaza van, egy pil-
lanatig se feledje, hogy ön walesi herczeg, én, anyja, kérem 
erre önt ; jól teszi, ha ön büszke Isten azon kegyelmére, 
melynél fogva ön mint Nagybritannia trónörököse született. 
Ezt mondja A n g l i a k i r á l y n é j a a z ő fiának, ki, ha Is-
tennek is ugy tetszik, egykor Anglia királya fog lenni. Azon-
ban most már mint anya is szólok hozzád. Fiu, mint anya 
mondom, hogy te egy vásott, rosz szívű gyermek vagy, ki 
eltántorittatva büszkesége által közel van a romláshoz ; ily 
gyermek irányában az anya már mitsem tehet, itt az atyának 
kötelessége gyermekét a jó útra téríteni. Kértem atyádat, 
jönne ide, és ime jön is már, határozzon ő, én mint anya el-
takarom szemeimet és sirok. 

Igaza van önnek, drága nőm és királyné, mondá a 
közbejött atya értesülvén az esetről, — egyben mégis hibázott : 
Jeanetteot, kit oly igen megbántott fiam, nem kellett volna 
innen eltávolítani. 

Hall jad, fiam, szólt az atya szelíd de megindulástól 
reszkető hangon, te walesi herczeg vagy, reménye és öröme 
a szabad britteknek. Mi, a te szülőid, Isten és a történelem 
előtt felelősek vagyunk, hogy egy nagy nemzet ezen remé-
nyében egykor ne csalatkozzék. Isten e tekintetben ne-
héz terhet rakott vállainkra, legyen áldott mindenkoron sz. 
neve. En a te atyád, kedves fiam, nem akarom, hogy a jövő 
nemzedékek átka szálljon reánk; nekem mint atyának kö-
telességem téged az erény és igazság utján vezetni. Vedd 
fiam e bibliát, e szent könyvet kezedbe, és olvasd fenszóval 
anyád, a fölséges királyné előtt Isaias profetának szavait, ki 
az Ur nevében szól. 

A királyné fölemelkedett, méltóságteljesen nézett gyer-
mekére, mint egy királyné nézni szokott, midőn valamely 
fölségsértöt leálczáz. A walesi herczeg félénken nézett a 
könyvbe, Albert arcza semmiben sem változott és mondá : ol-
vasd fiam, mit mond a próféta ? 

A herczeg olvasott: „Halljátok ti fejedelmi gyermekek, 
ezt mondja az Ur, kezeitekbe adtam a népek fölötti hatalmat, 
hogy nektek szolgáljanak és alátok legyenek rendelve, nektek 
engedelmeskedjenek és kövessenek benneteket az uton, me-
lyen ti vezetni fogjátok őket. J a j a nemzeteknek, melyek 
nem hajolnak meg választottjaim előtt. De ha ti fejedelmi 
gyermekek, nem jártok az ösvényen, melyet én mutattam 
nektek, és nem tanultok korán engedelmeskedni a szent pa-
rancsoknak, ha nem hajtjátok büszke nyakatokat törvényem 
járma alá : elvesztelek titeket, gyermekeiteket és unokáitokat, 
hogy a nyomor képévé legyetek Dscheschurumban, reátok 
fog törni a nyomorúság mint a sáska, és minden csapás mint 
a szélvész." 

A herczeget annyira megrázkódtatta e szavak tartalma, 
hogy reszkető kezeiből a főidre hullott a szent könyv. 
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Hallottad-e fiam az Isten szavát? lcérdé mélyen meg-
indulva az atya. 

Bocsánat, bocsánat jó atyám ! 
Angolország királynéja, mondá most némi büszkeséggel 

a fejedelmi férj, kegyeskedjék innen távozni. Nem illik önhez, 
e nagy birodalom imádott anyjához, hogy fölségében ezen 
méltatlan gyermek előtt álljon ; terhes kötelmet kell irányá-
ban teljesítenem; atyai kötelességem parancsolja, hogy őt 
megfenyitsem. 

A királyné sirva távozott ; az atya pedig vesszőt ho-
zatván megfenyité a gyermeket. Most a walesi herczeg oly 
jól tud francziául, hogy franczia vaudvillesekben legnagyobb 
sikerrel viszi az első szerepeket. 1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
PÁRIS. (Vége.) „1787-ben — mond Pacca — az egyház 

ellenségei azon mesterkéltek, hogy a mainzi érseki székre előre 
is egy férfiút választassanak meg, ki a gyászos keleti schisma 
szerzőjéhez ügyességben, ravaszságban hasonlított. Irályának 
szépsége, de még inkább literális eszméi, elvei által lett kedves 
emberré, és a német cabinetekben akkor oly befolyásos illu-
minatusok sectájának tagja. E férfiú Dahlborg Károly Tiva-
dar báró, mainzi kanonok, és több más káptalan tagja. A 
porosz udvar közvetítése folytán az egyház ellenségei reá-
birták az öreg érseket, hogy kérje Romától Dahlberget coad-
jutornak cum spe successionis, és oda működtek a mainzi 
káptalan kanonokjainál, hogy neki adják szavazataikat, ha 
az apostoli breve, mely a megválaszthatóságot kimondja, 
megérkezik. Ez megtörténvén a porosz király Lucchesini 
marquist küldé Romába, ki itt ünnepélyesen igéré : miszerént 
az érsek-választó fejedelem ezután mindinkább szorosabbra 
iparkodandik fűzni a Romávali egység kötelékét, hogy barát-
ságos uton fogja kiegyenlíteni az emsi punctatio alkalmából 
felmerült viszályokat, hogy államában a souverain pápa 
tekintélyét, a szentszék jogait fentartandja. 

Roma hitelt adott a szép Ígéreteknek, a megválaszt-
hatóság brevéjét kiadta, mely felhatalmazza a mainzi kápta-
lant sede plena az érsek utódját megválasztani. Nem sokára 
a káptalan összeült és Dahlberg megválasztása ténynyé lett. 
Ennek híre a liberálisokat, bölcsészeket örömmel, a jó katho-
likusokat szomorúsággal töltötte el. Az érsek megnyervén 
azt, mit óhajtott, megfeledkezett Ígéreteiről, és már a jövő 
évben a nunciaturák ügyét, a regensburgi országgyűlés elé 
vitte, azok megszüntetését kérvén. 

Dahlberg pedig az egyházat a szabadkőmive3eknek 
volt kiszolgáltatandó. E czélra meg tudá választani eszközeit. 
Egyike Dereser karmelita, a hermeneutica tanára volt, ki a 
modern protestánsok példája után indulván a biblia összes 
csodáit természetes módon magyarázta, azaz a csodákat ta-
gadta. Miután egy ideig Francziaországban tartózkodott a 
constanzi megyébe jött, melyet Dahlberg védelme alatt bün-
tetlenül mételyezhetett meg gonosz elveivel. Az egyházi fe-
jedelemségek elkobzása alkalmával egyedül Dahlberg tar-
totta meg az övét Napoleon kegyelméből, söt felvette Német-
ország prímásának czimét. 

A bécsi közoktatási ügy vezetője és a mainzi érsek 

lassankint oda törekedtek, hogy e püspökséget saját képök 
hasonmására reformálják. — Csak farkasokat lehetett látni 
Isten juhai élén. 

Egyházunk e borzasztó ^hanyatlása — irja a fenebb 
idézett sz. Ferenczrendü szerzetes — a hit és erkölcsök sü-
lyedése könnyen meggátoltathatott volna püspökeink által, ha 
erélyes oppositiot fejtenek ki. De fájdalom ! majd mindany-
nyian segédkezet nyújtottak hódolván inkább a világi feje-
delmeknek, mint dicsőitvén az ég urát. 

Az austriai világi papság, és szerzetesek corruptiója a 
szabadkömivesség által eszközöltetett, mely híveit minden 
fontos állomásokra elhelyezte. Igy Auersperg grófot a passaui 
lierczegpüspököt, Colloredo grófot, érseket, és salzburgi feje-
delmet, Hagot königgrätzi püspököt, Herberstein grófot linzi 
püspököt, Peryen grófot mantuai herczegpüspököt. 

Sőt jóindulatu főpapok alárendeltjeik által, kik a t i t-
kos társulatok tagjai valának, félre vezettetvén, nem látták 
a tőröket, melyek nekik vettettek, és ugy önmagok működ-
tek közre világi fejedelemségeik elvesztésére. Igy történt 
Pacca tanúsága szerént a kölni választó fejedelemmel és ér-
sekkel Miksa főherczeggel, Il-ik József testvérével, ki körül 
engedte magát vétetni gyanús tanácsosokkal, kik az illumina-
tusok gyalázatos sectájához tartoztak. Nem csoda, ha ő is a 
punctatorok társaságába lépett. Tanárságra alkalmazott töb-
bek között egy saecularisalt, szent Ferencz-rendü áldozárt 
Schneider Eulogot az egyetemen, ki Bonnban nem sokára 
oly kátét adott ki, melyet még a socinianusok is örömmel 
fogadtak volna el, és Frankfurtban istentelen és ledér költe-
mények egy kötetét a wiedi örökös herczegnönek ajánlotta, 
ki protestáns vallású volt. Az aláírok nevei között ott talál-
juk a kölni érsekét is, mi világosan mutatja, hogy eddig 
előtte eltitkolták a szerző véleményeit, mert másként bizo-
nyára soha nem engedte volna, hogy neve ily botrányos 
könyvben szerepeljen. 

Igy csalták meg főpapok az egyházat, igy csalattak 
meg ök magok is, és a botrányoknak nem volt határuk. Wür-
tenbergben, mint Pacca irja, egyháziakból és világiakból egy 
társulat alakult, mely czélul tűzte ki a papi nőtlenség min-
den ároni megszüntetését, és e társulat közel 200 papot szá-
mított tagjai között. 

Es minővé kellett lenni a népnek ily papság vezetése 
mellett, ily ördögi tervek után ? A jó erkölcsök megrontat-
tak a városban, száműzettek már a falvakból is, de sehol 
szomoruabb nem volt a látvány, mint Bécsben, hol a kormány 
czélul tűzte ki erkölcsileg rontani, hogy uralkodhassék az 
egyház helyett. Es mégis, mond Pacca, a sectariusok, a titkos 
társulatok összes törekvései nem voltak képesek kiirtani a jó 
német nép kebléből a hitet, melynek ily körülmények közötti 
megőrzése Isten valóságos csodája. 

I l i O D A L O M . 

„La theologie dite de Toulouse" par M. Bonal, prêtre 
de Saint-Sulpice. 6. volumes. 

(Folyt.) 

Ezen ellenvetések egész a mai napig fölhozattak a tou-
louseinek nevezett theologia ellen is, mely kezdetben nem volt 
más, mint, némely értekezéseket kivéve, a poitiersi theologiá-
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nak betüszerénti ismétlése, mely alakjára nézve ugyan köz-
elismerésben részesült, de tanitmánya kevesbbé volt lényeges, 
sokszor határozatlan, a szükséges életrevalóság, elevenség és 
az eszmék kellő bebizonyítása nélkül. 

E miatt uj, általános szerkesztés volt szükséges, hogy 
igazi, tényleges értéke, becse legyen a műnek, és biztosíttat-
nék jövője is. Ezen teljes átalakítást nyújt ja a jelenlegi, vagy-
is 9-ik kiadás, mely imént jelent meg. Ezen kiadásban már 
semmi sem hsonlit az úgynevezett poitiersi theologiához vagy 
a toulouseinak mondotthoz sem. E mü teljesen uj, egy kéz-
ből került ki, s valamint az egészre ugy egyes részeire is u j 
jelleg van nyomva, igazán eredeti, és a theologiai synthesist 
oly tüzetesen, teljességgel, hatályosan és az életre alkalma-
zottan adja, minőt még egy ily tartalmú miiben sem jelez-
hettünk. 

Ezen becslésünk oly fontos a munka hordereje és azon 
olvasó közönségnek illetékessége miatt, melyhez szólunk, 
hogy jónak véljük szavainknak támogatásául a legtekinté 
lyesb s mindenki által elismert hitelességű tanukra hi-
vatkozni. 

A toulousei érsek, kinek az egyház javáért, különösen 
pedig a szentszéknek kedvező tanok terjesztése iránti buz-
galma oly kiváló helyet vívott ki papságának tiszteletében és 
az egyház első méltóságai közt, minekutána bátorította, gyá-
molította a szerzőt, és a legnagyobb gonddal, figyelemmel őr-
ködött ezen 9-ik kiadás szerkesztése fölött, azt a következő 
szavakkal hagyta helyben: „Cum opus materiarumabundan-
tia, logica Tractatuum concatenatione, mira rerum concinni-
tate praeclarum, doctrinam omnino tutam exhibeat : Nos no-
vam hanc editionem approbamus, et in majori nosro semina-
rio edoceri jubemus. Interea confidimus, non tantum juniores 
alumnos, verum etiam Sacerdotes in paroeciis degentes, plu-
rimam ex hoc de novo exarato opere utilitatem, Deo adju-
vante, esse sortituros." 

A legnehezebb és korunk vitatkozásainál fogva legna-
gyobb horderejű három értekezés a sz. palota főnökének 
vizsgálata alá volt bocsátva, honnan a következő itélet mon-
datott : „In tractatibus de Ecclesia atque de Incarnatione 
nihil reperi, quod a doctrina catholico-theologica recedat vel 
alienum sít, quin imo cum ea omnia quae in illis continentur, 
concordant. (Folyt, köv.) 1-k. 

VEGYESEK. 
— A fm. herczegprimás a hátszegi leányiskola megala-

pítására 100, a selmeczi leánynövelde javára 300 frtot mél-
tóztatott adományozni. 

— Nuncius ő exclja Eperjesről Kassára visszajővén, 
innen Jászóra tett kirándulást, mely alkalommal Szepsiből a 
rozsnyói nm. püspököt látogatta meg. Jászóról ismét Kas-
sára érkezett ; onnan Pesten át Fóthot szerencséltette láto-
gatásával. 

— A linczi püspök mint a közbéke megzavarója ellen 
a linczi törvényszék elrendelte és meg is kezdette az előleges 
vizsgálatot. 

— Herbst miniszter utasítása folytán az osztrák püspö-
köktől bíróilag követeltetik a házasságügyi iratok kiadásp,. 
A prágai és brünni főpásztorok tiltakozás mellett kiszolgál-
tatták, az olmützi vonakodik ezt tenni, daczára a 2000 frtnyi 
birságnak, mely ily esetben fizetendő. — Hol az egyet-
értés ? 

— Brüsselből irják, hogy a mechelni érsek a laekeni 
palotába jővén a királyt azzal találta elfoglalva, hogy rend-
jeleket tűzött ki a liberális pártvezéreknek; mely alkalom-
mal emlité a fejedelem, hogy az érseket és más egyházi mél-
tóságokat is ekkép akar kitüntetni. Az érsek igen szépen 
megköszönte a kegyességet okul hozván föl a minisztérium-
nak egyházellenes magatartását, melynél fogva semmikép 
sem tartja illőnek, hogy ő és más egyháziak is az egyház 
elleneitől kitüntetést fogadjanak el. A király ezt hallva nem 
erőszakolta a dolgot. 

— A porosz királyné szerencse-kivánatait küldötte 
meg a hannoverai exkirálynénak ezüst lakodalma alkalmá-
val. Az exkirályné, talán gunyoltatva vélvén magát, válaszá-
ban egyedül Micheas próféta 7-ik fejezetének 8—10 verseire 
utalt, melyek ekkép szólnak : „Ne laeteris inimica mea ! super 
me, quia cecidi : consurgam ; cum sedero in tenebris, Dominus 
lux mea est. Iram Domini portabo, quoniam peccavi ei, donec 
causam meam judicet, et faciat judicium meum : ducet me in 
lucem, videbo justitiam ejus." 

— A legbensőbb részvéttel olvastuk a pinczehelyi tu-
dósítást, mely szerint T h o m a e r Ignácz pécsmegyei áldo-
zár, nyugalmazott szegzárdi prépost-plebanus az égi hazába 
költözött. Igen jól mondja a t. tudositó, hogy „halálának 
hire részvétet keltend a megyében, mert mi tudjuk : hogy 
benne legjobbjaink egyikét vesztettük el." Jelleme hiven van 
ecsetelve e szavakban : „férfias önérzet, szolgaiság nélküli 
szerénység, az emberiségért lángoló szeretet voltak főjellem-
vonásai." — Classikai miveltsége, papi erényei magasb he-
lyet jeleltek ki neki mint minőről letűnt a megyének e szelí-
den fénylett csillaga; de voltak, kik reá nézve is igy tanakod-
tak : Venite, mittamus lignum in panem ejus. — Szép lelké-
ről eléggé tanúskodik végrendelete is, mely szerént kegyes 
hagyományai a következők : a pinczehelyi szegényeknek 
temetése napján kiosztandó 100 f r t ; a szegszárdiaknak 200, 
sz. misékre alapítványul 300, a pinczehelyi templomnak már-
ványoltárra 1000, a hertelendi templomnak 100, a szászvári-
nak 100, a szegszárdi kórháznak 300, a pécsi irgalmasok kór-
házának 300, a veszprémi kórháznak 300, a sz. sir őreinek 100, 
amerikai missionak 100, a pécsi elaggott papok intézetének 
100, a pécsi alapitványi tőkének 100, a papnöveldének 100, a 
gyermek-seminariumnak 100, a segédlelkészek betegápoldá-
jának 100, a Szent-István társulatnak 100, a Szent-László 
társulatnak 100, a süket-némák intézetének 50, a pesti va-
kok intézetének 50, a pesti gyermekkórháznak 50 frt. 

— A rottenburgi megyében sajatszerü mozgalom nyug-
talanítja a kedélyeket. A papság köréből panaszok emeltet-
tek a főpásztor ellen a romai széknél, ugy, bogy a szentszék 
komolyan gondolkodott coadjutort adni a főpásztor mellé. Az 
ügyet azonban közié a főpásztorral és most kölcsönös vádak, 
különnemű föliratok tétetnek közzé a sajtóban. A hiba ott 
van, hogy a jó főpásztornak hajlott korával visszaél a kör-
nyezet, s balfogásokra, melyek kellemetlenül érintik a pap-
ságot, és ártanak a megye ügyének, sodorja a legjobbat szán-
dékozó öreget, és utoljára is ő adja meg árát azon nem eléggé 
körültekintő jóságának, melynél fogva mindenkit oly becsü-
letesnek tart, minő ö maga. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLAK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM : Az erkölcsi haladás egyedül biztosítja a 
tudományos stb. — Sanctissimi Domini nostri. — A Szent-
László-Társulat közgyűlése. — Egyházi tudósítások. — Iro-
dalom. — Vegyesek. 

Az erkölcsi haladás egyedül biztosítja 
a tndománvos, a művészeti, a társadalmi haladást. 

(Folyt.) 

A tudomány mellett az emberiség emelésének 
legfőbb tenyezője a m ü v és z e t. Már Ovidius mondja : 

„ . . . ingenuas didicisse fideliter artes 
Emollit mores, nec sinit esse feros." ') 

De erkölcsi haladás nélkül a művészetben sincs 
valódi haladás. 

A művészet tárgya a szép, czélja a szépnek ki-
fejezése. És mi a szép? A szépnek meghatározásá-
ban Plato 2) és szent Ágoston 3) — a kereszténység 
előtti és a keresztény-kornak eme lángelméi — ki-
sebb nagyobb körülírással találkoznak. Szerintük a 
szép az igaznak és a jónak viszfénye és a szeretetnek 
tulajdonképi tárgya. Ilykép tehát szép, a mi igaz és 
jó is egyszersmind. A szépnek ezen meghatározása 
szerint valamint a szép s az igaz és a jó közt, ugy 
a szép s az igaz és jó iránti szeretet közt mély benső 
viszonylat van. 

Ezeknél fogva a művészben két tulajdonnak 
kell lennie és élénken összemüködnie; ezek egyike 
a szellemi tehetség, mely az igazban és a jóban a 
szépet fölismerje ; másika a szeretet, mely a fölismert 
szép iránt fölhevüljön. A lángész sugara a homlo-
kon, a szép iránti szeretet tüze a szivben, teszi a 
művészt a művészet igaz fölkentjévé. Minthogy pe-
dig már magában a szépnek lényegében benn van a 
jónak, vagyis, az erénynek eszméje: a szép iránti 
szeretetnek szükségképen erényesnek, magának az 
erénynek kell lennie. Ezen tujaldon nélkül a művész 
a valódi szépség iránt föl nem lelkesülhet, annál 

') Epist. ex Pont. II, 9. 2) De Repub. III., és VII. 
3) Conf. IV. és XI. 

kevesbbé emelkedhetik föl a legfőbb szépség ide-
áljához. 

De ki vagy mi ezen ideál ? 
Definitio helyett álljon itt e circumscriptio. 
Egy nagy művész bevégzé müvét. Itt áll a re-

mek mű a maga teljes szépségében. Elragadtatással 
bámulja azt a közönség és fölkiált: „Valóságos 
ideal !" A csodált mű mellett ott áll egy férfiú és 
maga is nézi, nézi azt. Arczvonásainak sugaraiból 
látszik, hogy szereti a művet, mint lángelméjének 
szülöttét ; de az általános elragadtatásnak nyilvá-
nulásai közt fohászkodik, gondolkodó ránezokba 
szedi homlokát, és remekmüvén kivül keres bizonyos 
valamit, melyet a távúiban lát, és szomorú tekinte-
tet vetve müvére fölkiált : „Ez nem az ideal !" Ezen 
láthatatlan ugyan, de bensőleg mélyen érzett és be-
}*gzett valami, melynek viszfénye fölülről sugárzik 
lelkére, az ideal, mely őt a bevégzett tökélyhez, a 
Végtelenhez, Istenhez vonza, mert az maga az Isten. 
Megmagyarázhatatlan gyönyörrel telik el ezen, a 
Végtelenben nyilatkozó bevégzett tökélynek és szép-
ségnek szemléletében: és midőn az az ihlettség pilla-
natiban lelkén viszszatükrözik, mintegy megragadva 
a bevégzett szépség egy-egy sugarát, annak visz-
fényét leköti az anyaghoz, hogy mások is ugy gyö-
nyörködjenek az eszmekép e sugarának látásán, 
mint ő gyönyörködött az eszmekép fényözönében. 

íme a szépnek conceptiója a művész lelkében ! 
Véghez mehet-e az oly lélekben, mely maga is 

már hazulról nem szép?És mi teszi a lelket széppé? 
Nem-e azon isteni vonások, melyek benne a Végte-
lent ábrázolják? Nem-e azon magasztos nagyság, 
mely őt a lényegileg széphez és jóhoz fölemeli ? Szó-
val nem-e az erény? Mikép birjon tehát az isteni 
szépség tartós vonzó erővel oly lélekre, mely a va-
lódi szépség egyik lényeges elemét — a jót — nél-
külözi? Az erkölcstelen épen azért, mert erkölcste-
len, nem képes az eszményi szépség iránt őszintén 
föllelkesülni; és birjon bár azon önző szenvedély-
lyel, mely a physikai szépséget vele megszeretteti: 
nélkülözi mégis azon nemes és magasztos gerjedel-
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meket., melyek az erkölcsi szépségre, az istenileg 
szépre föllelkesitsék. Az emberi művészet hanyatlik, 
mert nincs rajta semmi isteni. 

Hogyan? Az erény nélküli művész teljesen kép-
telen a szépet fölismerni és alakba önteni? Nem czá-
folja-e meg a pkilosopliia elmélkedését a történelem 
tanúsága ? 

Igen, a művészet története mutat föl művésze-
ket, kik maradandó becsű remek-müveket, alkottak, 
ámbár életük nem vala az erénynek példányképe. 
De ezek is inkább gyöngék voltak, mint erkölcsileg 
romlottak, -és még erkölcsi fogyatkozásaik széditő 
hatása alatt is megőrzék szivökben az erkölcsi szép-
ség cultusát. Azon pillanatok és órák, melyekben 
dicsőitett műveiket teremték, voltak azon jobb pilla-
natok és órák, melyek alatt lelkökben a szellem az 
erénynyel, a szépnek átérzése az igaznak és jónak 
öntudatával egyesült. És mennyivel nagyobbak 
leendettek, mennyivel remekebb, az örök szépséghez 
közelebb álló műveket alkotandottak volna, ha lán-
geszök magasságának niveauján áll vala lelkökben 
az erkölcsi fölemelkedettség? 

De miveljen bár néha a lángész ily csodát, győ-
zedelmeskedvén műveiben az erkölcsi gonoszság be-
folyása ellen ; azért mégis megengedve a nevezetes 
kivételeket, a dolog természetéből foly, hogy az t?!r-
kölcsi gonoszság természeténél fogva a művészetnek 
nem ápoló dajkája. Mert a művészet az igazban és 
jóban a szépet keresi és törekszik valósítani; az er-
kölcsi gonoszság pedig nem kedvelvén se az igazat 
se a jót, természeténél fogva rút, — a lélek rútsága, 
mely színlelheti a szépet, de valódilag nem bírhatja. 

És valóban, mit bizonyít e tekintetben az embe-
riség története? Azt, hogy a gonosznak uralma az 
erkölcsökben mindig karonfogva jár a rútnak ural-
mával a művészetben. Nézzük csak azon korszako-
kat, melyekben azt hirdeték és valósiták, hogy a jó 
minden erkölcsi rendnek fölforgatása a társadalom-
ban: nem hirdeték és valósiták-e ugyan akkor azt 

is, hogy a szép minden szabálynak mellőzése a mű-
vészetben? Midőn azt hirdeték és valósiták, hogy a 
jó a rosz és a rosz a jó : nem hirdeték és valósiták-e 
ugyan akkor azt is, hogy a szép a rút és a rút a 
szép? Ha az általános erkölcsi sülyedés annyira 
megy, hogy az erkölcsi világrendben a jónak örök 
törvényei t megsérti: akkor az Ízlésnek romlottsága 
is csakhamar oda jut, hogy a dolog művészeti 
rendében a szépnek sérthetetlen törvényeit fölfor-
gatja. Minden a mi megrontja az erkölcsöket, meg-
rontja a szép művek tökélyét. A gonoszság, mely a 

lelkeken uralkodik, a költészetben, a festészetben, a 
szobrászatban, a zenészeiben, szóval a szépművészet 
minden ágában a sülyedés nyomait hagyja hátra, 
melyek a szépség fényére még a talentumok crea-
tióiban is árnyékot vetnek. Visszatükörzik az a mű-
vészet termékein mint a felhőfoltok a viz szinén. Ha 
mutatkoznak is raj tuk a művészet némi sugarai; de 
mily sugarak ezek? az elesett angyal sugarai, me-
lyek mutatják, mivé lesz még a lángész is, ha korá-
val ő is Istentől és az erénytől elfordult. Az erkölcsi 
szédelgés napjaiban, melyek rendszerint a társadalmi 
lölforgatások napjai is szoktak lenni, és viszont, még 
a lángelmék is, engedve a megromlott ösztönöknek, 
koldulva járnak becstelen babérok után. A helyett, 
hogy hatalmuk egész súlyával ellenszegülnének az 
erkölcsi gonoszság előnyomulásának és az izlés meg-
romlásának, még inkább elősegitik mind a kettőt, 
kapkodva dicsőség után oly művekért, melyeket 
századuk csak azért tapsol meg, mert még a mű-
vésznél is romlottabb levén, azokban önmagát is-
meri föl. 

Örökké igaz az, hogy a mint a lélek elveszti az 
erkölcsi érzettel vonzalmát az erényhez, ugy veszti 
el a művészeti érzettel vonzalmát a valódi széphez. 
Az erény hanyatlása az emberben maga után huzza 
a művészet hanyatlását a művészben. 

Es még is nem csak az erkölcs, hanem még a 
művészet szempontjából is mily dicső egy lángész 
teljes kifejlettségében, kapcsoltan egy minden er-
kölcsi rosztól sértetlen kedélynek tisztaságával ! Ezen 
lélektisztaság egyesülve a lángész fényével szerzi 
meg egyedül a művésznek azon magasabb ihlettsé-
get, azon malasztos átszellemültséget, mely őt mű-
veiben nagygyá teszi. Elragadtatva bámulá Michel 
Angelo Fiesole, a szerény dominikánus Mária-képeit, 
fölkiáltván : „Emberileg lehetetlen a szent Szűznek 
ily kegyteljes képét előállitani, hacsak a festő magát 
az ősképet nem látá." Angyalfejeiről azt mondja Vá-
sári: „A paradicsomban sem lehettek szebbek." És 
ime, ezen művek teremtőjének lelke oly tiszta vala, 
hogy kortársai az „angelico" melléknévvel tisztelték, 
és oly jámbor, hogy térdenállva festé Mária-, térden-
állva és a fájdalmas megindulás könyeit hullatva 
keresztre feszitett Krisztus-képeit. A lángelmének 
fénye, ragyogóbbá téve benső szent fönnkeltség által, 
önté át a művész ecsetének teremtményeire azon sz. 
békét, azon égi kellemet és gyengéd kedvességet, 
melyek a nézőnek mintegy megnyitják a fönsőbb vi-
lágot, és mutatják neki a dicsőült lelkek átszellemült 
alakjait. Ha a művészet minden művész lelkében, 
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mint vala Fra xlngelico-ében, mint a költő róla 
énekli,4) nem is épen „imádság" : kell még is, hogy 
bizonyos ihlettség lengje át, — ihlettség, mely a sziv 
tisztaságából meritsen megszentülést. E nélkül le-
het a művész a köznapi divat bálványozója, a nagy 
tömeg érzékiségének tömjénezője, az önérdek baj-
noka, az anyagimádás hive, de művész a szó neme-
sebb értelmében, valódi művész, ki az örök szépség 
tronjához fölemelkedve, látásából meritsen eszményt 
és lelkesedést, nem lehet soha. 

A művészet hatalom, nagy hatalom, mely a 
phantasia segítségével a mindenhatóságnak egy ne-
mét gyakorolja a kedélyeken. A tudomány is hata-
lom ; de ereje mégis csak az avatottak kisebb körére 
szorítkozik, és méltánylására mélyebb értelmiség 
kívántatik. A művészet azonban a tömeget ragadja 
meg ; tüneményei iránt fogékony mindenki ; benyo-
másai befogadására tárva minden kebel; és habár 
igen kicsiny azok száma, kik fölötte helyesen tud-
nak itélni : mégis el lehet mondani, hogy az egész 
emberiség az ő hatalmának befolyása alatt áll. És 
épen ennél fogva mi is történik, ha ezen hatalom az 
erkölcsi romlottságnak szolgálatába állván, saját 
czélja ellen fordul? Ki képes meghatározni azon 
erkölcsi rombolást, melyet az elkorcsosult művészet 
a társadalom rétegeiben okoz? 

Egy férfiú hivatást érez a művészethez, szobrot 
vagy festvényt készit, phantasiájának nem épen 
tiszta képében gyönyört találván, tetszik neki mű-
vén leplezetlenül kifejezni az eleven, a czikázó testi 
kéjt, ingerlő színezettel körül ragyogtatni a szemte-
lenség csábképeit. A mű be van végezve. A közön-
ség nézi, csodálja, gyönyörködik benne. És mégis 
nem profanatiója-e a művészetnek, mert nem meg-
sértése-e a szent szeméremnek? Minden rá vetett 
pillantás nem tőrszurás-e irányozva a tiszta lélek 
életének? Ezt pedig elölni lehet-e a szépművészet 
föladata? Es ha mégis teszi, élete haladás-e? 

Egy iró regényt ir a kor szellemében; tömjé-
nez a féket nem tűrő szenvedélyeknek ; kíméletlenül 
föltárja az erkölcsi élet fekélyeit; gúnyolja az emel-
kedett önmegtagadást, magasztalja az érzékenykedő 
elpuhultságot; kitépi a szivből mindazt, a mi annak 
szent volt, s végre a kétségbeesésben, az öngyilkos-

4) „Und im klaren Engelscheine 
Glänzt Fiesole der Reine , 
Der so hell im Lichte steht ; 
Weil die Kunst ihm ein Gebet." L. Neumaier : „Ge-

schichte der christlichen Kunst." II. B. 

ságban dicsőíti a lélek nagyságát. Mit nyer ily mű-
vel a család, mit a társadalom, mit az emberiség? 
Ki vegye számba: hány főt tesz szédelgővé, hány 
kedélyt nyugtalanná, hány szivet tör meg, mennyi 
egyéni és családi boldogságot dúl föl? Haladás-e 
ez is? Nem; ez hanyarlás, ez pogányság, mely az 
emberiséget fenyegeti. 

Mily fönséges valami van a zene összeolvadó 
hangjaiban? Mintegy elandalitó aetherrel töltik el a 
lelket, magukkal ragadva a magasba, honnét mint-
egy megtisztulva szállitják ismét vissza napi foglal-
kozásaihoz. De ha a művésznek tetszik romlott lelke 
gondolatait, romlott érzelmeit a zene hangjaiba kiön-
teni; és még hozzá egy másiknak, vagy egy egész 
kéjelgő csoportozatnak tetszik azoknak a táncz szem-
telen mozdulataiban eleven kifejezést adni : ez is ha-
ladás? Tóduljon bár nagy számmal az ilyen, az ér-
zékiséget ingerlő látványokra a kiváncsi közönség ; 
gyönyörködjék azokban bár mily kellemesen, tap-
solja és koszorúzza meg azokat bármily kedvittu-
san : diadalt ül-e mégis a művészet ? Oh nem ! — 
Nem diadal az, — nem lehet diadal az, — mi az 
erkölcsiség romjain tűzi föl lobogóját ; — sőt inkább 
vereség az, melyen minden az emberiséget igazán 
szerető szivnek el kell szorulnia. 

Igen, — el kell szorulnia a szivnek ; mert egy-
részről a mily szomoritó jelensége az a művészet sü-
lyedésének, midőn a tollát, rajzónját, ecsetét, vésőjét, 
tükreit, a villám szikráit, a nap sugarait szemérem-, 
szeretet-, becsület-, erkölcs- és vallássértő művek 
kiállítására alacsony érdekből, vagy a mi még ro-
szabb. bűnös szándékból veszi szolgálatba: másrész-
ről oly lélekleverő bizonyitéka az a kor erkölcsi 
romlottságának, midőn az az ily rút műveket helyes-
léssel fogadja, a helyett, hogy azoktól utálattal és 
megvetéssel elfordulna. 

Nem szeretném, ha valaki szavaimat ugy ma-
gyarázná, minha azok a művészet ellen volnának 
intézve ; sőt épen a művészet méltóságát és szentsé-
gét védem, midőn lealacsonyitását támadom meg. 
Azért ismételve mondom, hogy minden félreértésnek 
elejét vegyem : a művészet nagy, a művészet fönsé-
ges, a művészet az,[mi a religio után az emberen leg-
inkább isteni ; de épen ez által tűnik föl még jobban 
a visszaélésnek gonoszsága, melyet némelyek azzal 
az emberiség szerencsétlenségére űznek ; mert „cor-
rú ptio optimi pessima." 

A művészet apostolság arra hivatva, hogy a 
szép által a jót terjeszsze. Ha tehát a művészek Is-
tentől kapott szellemi tehetségöket, a teremtés leg-
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főbb czéljának szolgálatában használják; ha mint-
egy az erkölcsi világrend középpontjára helyezkedve, 
a honnét a tökélynek fénye mindenre kiárad, fejtik 
ki talentumaikat; ha a szépség ősforrásához fölte-
kintve, a jó és szép iránt, mely ott örökké egyesülve 
van, ugyanazon szeretettel föllelkesülnek; szóval, 
ha tökéletesség által az erényben keresik a tökélyt 
a művészetben : akkor, — de csak akkor lesznek ők 
mind meg annyi népszerű hirdetői az erénynek, ha-
talmas és áldásos faktorai a valódi haladásnak ; mert 
talentumaik által a művészet csak azért fog érintkezni 
az emberiséggel, hogy azt minden haladás végczéljá-
hoz, Istenhez fölemelje. (Vége köv.) 

SANCTISSIMl DOMINI NOSTRI 

P I I 
D I V I N A P R O V I D E N T I A 

PAPAE IX. 
L I T T E R A E APOSTOLICAE, 

AD OMNES EPISCOPOS ECCLESIARUM RITUS ORIENTÁLIS 
COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE NON HABENTES. 

PIUS PP. IX . 

Areano Divinae Providentiae consilio, licet sine ullis 
îueritis Nostris, in hac sublimi Cathedra haeredes Beatissimi 
Apostolorum Principis constituti, qui juxta praerogativam 
sibi a Deo concessara firma et solidissima petra est, super 
quam Salvator Ecclesiam aedificavit,1) impositi Nobis oneris 
sollicitudine urgente, ad eos omnes in qualibet terrarum Or-
bis regione degentes, qui christiano nomine censentur, curas 
Nostras extendere, omnesque ad paternae caritatis amplexus 
excitare vehementissime cupimus et conamur. Nec vero abs-
que gravi animae Nostrae periculo partem ullam christiani 
populi negligere possumus qui pretiosissimo Salvatoris Nostri 
sanguine redemptus, et sacris baptismi aquis in Dominicum 
gregem adlectus, omnemsibi vigilantiam Nostramjure depos. 
cit. Itaque cum in omnium procurandam salutem, qui Chri-
stum Jesum agnoscunt et adorant, studia omnia, cogitationes-
que Nostras indesinenter conferre debeamus, oculos Nostros 
ac paternum 5_animum ad istas convertimus Ecclesias, quae 
olim unitatis vinculo cum hac Apostolica Sede conglutinatae 
tanta sanctitatis, caelestisque doctrinae laude florebant, ube-
resque divinae gloriae et animarum salutis fructus edeband; 

nunc vero per nefarias illius artes ac machinationes, qui pri-
mum schisma excitavit in coelo, a communione Sanctae Ro-
manae Ecclesiae, quae toto orbe diffusa est, sejunctae ac di-
visae cum summo nostro moerore existunt. 

Hac sane de causa jam ab ipso Supremi Nostri Ponti-
ficatus exordio Vobis pacis caritatisque verba toto cordis 
affectu loquuti sumus.2) Etsi vero haec Nostra verba optatis-

') S. Greg. Nyssen. Laudatio altera S. Steph. Protomart. ap Cal-
land. VI. 600. 

s) Epist. ad Orient. In suprema, die 6. januarii an. 1848. 

simum minime obtinuerint exitum, tarnen nunquam Nos de-
seruit spes fore ut humiles aeque ac ferventes Nostras preces 
propitius exaudire dignetur clementissimus ac benignissimu3 
salutis pacisque Auetor, qui operatus est in medio terrae sa-
lutem, quique oriens ex alto pacem sibi aeeeptam et ab omnibus 
aeeeptandam evidenter ostendens, eam in ortu suo Angelorum 
ministerio bonae voluntatis hominibus nunciavit, et inter ho-
mines conversatus verbo doeuit, prae dieavit exemplo.3) 

Jam vero cum nuper de Venerabilium Fratrum Nostro-
rum S. R. E, Cardinalium Consilio oecumenicam Synodum 
futuro anno Romae celebrandam, ac die octavo mensis De-
cembris Immaculatae Deiparae Virginis Mariae Conceptioni 
sacro ineipiendam indixerimus et convocaverimus, vocem 
Nostram ad vos rursus dirigimus, et majore, qua possumus, 
animi Nostri contentione Vos obsecramus, monemus et obte-
stamur, ut ad eamdem generalem Synodum convenire velitis, 
quemadmodum Majores Vestri convenerunt ad Concilium 
Lugdunense II. a recol. mem. B. Gregorio X. Praedecessore 
Nostro habitum, et ad Florontinum Concilium a fel. record. 
Eugenio IV, item Decessore Nostro celebratum, ut dilectionis 
antiquae legibus renovatis, et Patrum pace caelesti illo ac 
salutari Christi dono quod tempore exaruit, ad vigorem iterum 
revocata,4) post longam moeroris nebulam et dissidii diuturni 
atram ingratamque caliginem seren um omnibus unionis opta-
tae jubar illucescat.5) 

Atque hie sit jucundissimus benedictionis fructus, quo 
Christus Jesus nostrum omnium Dominus et Redemtor irama-
culatam ac dilectissimam Sponsam suam catholicam Eccle-
siam consoletur, ejusque temperet et abstergat Iacrimas in hac 
asperitate temporum, ut, omni divisione penitus sublata, voces 
antea discrepantes perfecta spiritus unanimitate collaudent 
Deum, qui non vult schismata esse in nobis, sed ut idem om-
nes dicamus et sentiamus Apostoli voce praecepit ; immorta-
lesque misericordiarum Patri semper agantur gratiae ab om-
nibus Sanctis suis ac praesertim a gloriosissimis illis Ecclesia-
rum Orientalium antiquis Patribus et Doctoribus, cum de 
coelo prospiciant instauratam ac redingratam cum hac Apo-
stolica Sede catholicae veritatis et unitatis centro conjunctio-
nem, quam ipsi in terris viventes omnibus studiis atque inde-
fessis laboribus fovere et magis in dies promovere tum doctri-
na, tum exemplo curarunt, diffusa in eorum cordibus per 
Spiritum Sanctum caritate Illius, qui medium maceriae parie-
tem solvit ac per Sanguinem suum omnia conciliavit et paca-
vit, qui signum discipulorum suorum in unitate esse voluit, 
et cujus Oratio ad Patrem porrecta est : Rogo ut omnes unum 
sint, sicut et Nos unum sumus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 8 Septembris 
anno 1868. 

Pontificatus Nostri Anno Vicesimo tertio. 

3) Epist. B. Greg, ad Michaelom Palaeologum Graecor. Imper. di a 
24 oetobris an 1272. 

4) Epist. LXX. al. (JCXX. S. Basilii Magni ad Damasum Papam. 
5) Defin. S. OEcum Synodi Florent, in Bulla Eugenii IV. Laeten-

tur Coeli. 



A Szent László • Társalatnak 
év s e p t . 22. é s 2 3 - i k á n G y ő r ö t t t a r t o t t k ö z -

g y ű l é s e . 

(Vége.) 

Sept. 23-kán a püspök-elnök ö mga mindjárt az ülés 
kezdetén javaslatot olvasott föl az állandó választmány sze-
mélyzete iránt. Elnökök, kik már tegnap megerősíttettek t. i-
gróf C z i r á k y János és Z a l k a János győri püspök. Ta-
gok: K u b i n s z k y Mihály, M a j e r Károly, V e s z e 1 y Ká-
roly, H u s z á r Ferencz, T a l l i á n János, P o l l á k János, 
H a m a r Pál, S z u p p a n kanonok, N e s z v é d a kanonok, 
S z e l e kanonok, N o g a 11 Károly kanonok, gr. A p p o n y i 
Albert, S i m o n Vincze prépost, T ö r ö k János országos le-
véltárnok, Z s i h o v i c s Ferencz és R o s t a h á z y Kálmán. 
Elfogadtatott. Jelenté továbbá a püspök-elnök ő méltósága, 
hogy D a n i e 1 i k János püspök és kanonok ő mlga lemondott 
az alelnökségről, kinek helyébe P a u e r János püspök és ka-
nonok ő méltóságát ajánlja. Elfogadtatott. K u b i n s z k y 
Mihály ö nga kiemelvén az érdemeket, melyeket D a n i e 1 i k 
János ő méltósága a társulat fejlesztése és terjesztése körül 
szerzett indítványozta, hogy a társulat neki Írásban külö-
nös hála elismerését fejezze ki, mit a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadott. 

Áttért a közgyűlés a programm 8-ik pontja tárgyalására, 
t. i. felolvastatott az igazgató-választmánynak jelentése a 
mult évi közgyűlés által hozzáutasitott kérdés megoldásáról: 
lehet-e a társulat tagjainak szaporítását képek vagy naptárak 
kiosztása által eszközölni? A képek (nagyobb képek) kiosz-
tását ft. R e n d e k József, a naptárakat pedig ngos és ft. P r i -
b é k István kanonok ur hozta javaslatba. Az igazgató vá-
lasztmány többsége nem-mel döntött, s indokolt véleményét 
a közgyűlés is helybenhagyta. D a n i 1 o v i c s kanonok ur 
a társulat terjesztésében nagy súlyt fektet az ifjúságra, itt 
igyekezzenek a lelkipásztorok és tanárok a jó magot elvetni, 
mely bizonyára dúsan fog gyümölcsözni. M o h i győri papne-
veldei lelkiigazgató azt óhajtja, hogy a közgyűlés programmja 
legalább egy hóval előbb tétessék közzé, ugy szintén a szó-
nokok nevei is. Erre a gróf-elnök megnyugtatásul felemlité) 

hogy a programm 4 hétnél előbb is közzé volt a hírlapokban 
téve, a szónokok neveit pedig hónapok előtt meghatározni 
bajos, mivel kevesen vannak azon helyzetben, hogy hónapok 
előtt közremüködésöket egész bizonyossággal felajánlhassák. 
K u b i n s z k y kanonok ur a szószékre lépve a közgyűlés 
helyéül Kalocsát ajánlja, hová az ügy szentségén kivül soka-
kat a legilletékesebb szakférfiak közül is vonzani fog Kalo-
csának nagynevű, országosan a legnagyobb kegyelettel tisz-
telt érseke. 

A püspök-elnök ő mlga nem kételkedik ugyan, hogy 
Kalocsán H a j n a i d érsek őxcja á l t a la legszivélyesebben 
fognának fogadtatni, kötelességének tart ja azonban a köz-
gyűlésnek tudomására juttatni, hogy nm. G i r k György pécsi 
püspök táviratilag felkéri a közgyűlés tagjait, hogy a jövö 
évi közgyűlés helyéül Pécset tűzze ki. Noha a közgyű-
lésnek nehezére esett két ily kitűnő hely között választani, 
engedvén azonban az agg főpásztor szeretetteljes felhivásának) 

a jövö közgyűlés helyéül Pécset tűzte ki. K u b i n s z k y ka-
nonok ur, hogy a közgyűlés az eddiginél is több és minél 

gyakorlatibb eredménynyel működhessék, szakülések beho-
zatalát javasolta. S z u p p a n kanonok hatásos beszédben 
azon kérdést vetette fel, nem lehetne-e a Sz. László társula-
tot a belgiumi és németországi kath. congressusok mintájára 
átalakitani ? S z u p p a n kanonok ur mellett D a n i 1 o v i c s 
kanonok ur is nyilatkozott. Erre T ó t h Bálint ő nga észreve-
szi, hogy ez messze tulmenne a társulat alapszabályain, me-
lyeket tiszteletben kell tartani. Az autonomia életbeléptetése 
küszöbön áll ; az autonomicus ülésekben ugy is meg fognak 
hányattatni a hazánkat érdeklő s a vallásba befolyó korkér-
dések, ezen ülések tehát a szaküléseket pótolni fogják. L i p-
t a y Kornél, e szép képzettségű és lelkes katholikus, igen szép 
beszédben, mely a mily köztetszést aratott, oly lelkesedést 
keltett, a katholikusok csoportosulását ajánlotta. — Valóban 
jól esett látnunk és hallanunk, hogy a kath. világi intelligen-
tia ily még ifjú daliája mily mély meggyőződéssel és nem 
közönséges tanulmánynyal viv kath. érdekeink mellett. B a-
1 o g h Kornél volt főispán ő mlga indítványozta, kérje fel a 
társulat az ország herczegprimását és a cultusminister ő 
excáját, hogy az autonomiát minél előbb életbeléptessék. 

A gróf-elnök összefoglalván a nyilatkozatokat ajánlotta, 
hogy a pécsi püspök ő excjak Írásban köszönet szavaztassék, 
hogy a nagygyűlést jövő évre Pécsre szívélyesen meghívni 
méltóztatott. Az autonómiára nézve feleslegesnek tartja az 
indítványozott feliratot, miután e tekintetben a munkálatok 
annyira előhaladtak, hogy a közösen óhajtott autonomia leg-
közelebbi életbeléptetését ugy is várhatni. Véleménye szerint 
a választmányt meg kell bízni, hogy az autonomiai mozzana-
tokat figyelemmel kisérje, az egyetemes kath. congressusra 
nézve pedig szintén bizassék meg a választmány : keressen 
és ajánljon módokat, mint lehetne nálunk egy kath congres-
sust szervezni és ez iránt javaslatát adja be a jövö közgyűlés-
nek. Mindez elfogadtatott. A 9-ik pont azon része, mely igy 
hangzik: „A védnököt nélkülöző hazai szegény templomok 
és iskolák támogatása körül szükségeseknek mutatkozó j a -
vaslatok és módosítások" — ez alkalommal nem tárgyaltatott, 
mivel ugy is az autonomiai gyűlések egyik teendőjét fogja 
képezni. 

A pénztárnoki kimutatás után, melynek veleje az álta-
lunk kivonatilag közlött titkári jelentésben is benfoglaltatik, 
a beérkezett iratok olvastattak fel, melyeknek elintézése az 
igazgató választmányra bízatott. 0 szentségének a közgyű-
lés 2000 frtot szavazott meg. Dr. A r á n y i indítványozza, 
hogy sz. Istvánnak oly emiék állittassék, mely a nagy hon-
alapitónak a vallás és polgárisodás körüli érdemeit symboli-
zálja. Az általa bemutatott mintát bő magyarázattal kisérte, 
a választmányhoz utasittatott. M e n d 1 i k Ágoston pécsi ta-
nár ur érdekes előadást tartott az egyletek szükségéről és a 
sz. László-társulat áldásos befolyásáról, fejtegetvén a társulat 
hármas czélját. 

Ezen előadás folytán u gr. elnök előterjeszté e kérdést : 
Helybenhagyja-e a közgyűlés, hogy az ország minden részei-
ből a társulat állapotáról, mozzanatairól részletes tudósitások 
kéressenek, melyek évről évre a közgyűlés elé lesznek ter-
jesztendők ? Mely indítvány a közgyűlés általános helyeslé-
sével találkozott. A gróf-elnököt hivatalos teendői távozásra 
kényszeritvén, a mit. győri püspök áldását vette, s a jelen-
voltak viharos éljenzései között elhagyta a termet. R o s t a -



h á z y Kálmán ur ékesen értekezett az egyház befolyásáról 
az iskolára. 

Ezen értekezés után nem levén több tárgy, a mit. győri 
és váczi püspökök búcsúzó szavakat intéztek a közgyűléshez, 
mely a főpásztori áldás vétele után eloszlott, és mind a megyés 
püspök vendégszeretetéért, mind a püspök-elnök ö mlgának 
fáradalmaiért szívélyes köszönetet mondott. A délutánt a ta-
gok egy része Pannonhegye megtekintésére használta fel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PARIS, sept. 9. Hat hét óta Horn Ede elnöklete alatt 

minden hétfőn a Waux-Hall termében gyűlés tartatik a nők 
munkája kérdésének megvitatására. Női szónokok itt a két 
nem egyenlőségének elvét hirdetik, és a gyülekezet tapsol 
nekik. A munkás osztály képezi ezen társulat nagy részét, 
mely a vallási eszme iránti ellenszenvének nem egy jelét adá, 
Zajos kiáltásokkal szakitának félbe egy szónokot, ki a ke-
resztény hit elleni támadások ellen szavát emelte. Követke-
zőkben adjuk az aug. 31-iki ülésben hozott 10 resolutionak 
szövegét. 

1. A természeti különnemüség nem ok arra, hogy jogi 
szempontból is legyen különbség közöttük, valamint nem ok 
arra az osztály és rangkülönbség. Minden ember, bármilyen 
legyen származása, neme, birja azon elvitázhatlan jogot, hogy 
szabadon gyakorolja tehetségeit az erkölcs és törvény hatásai 
között, hogy bármely pályára léphessen, és minden állásra 
törekedjék, melyet a társadalom nyújt tagjai tevékenységé-
nek. 2. A mi a jogegyenlőség ezen nagy elvének alkalmazását 
illeti, miután a gyülekezetnem vitatta meg mellékesen a nők 
politikai emancipatiojának kérdését, fentartja ítéletét a nőnek 
a nyilvános életben közvetlen részvétele felett. Csak consta-

tálja ez alkalommal a kérdés nagy horderejét, és igyekezni 
fog azt külön tárgyalni. 3. Ezen fentartás nem vonatkozik 
a szabad tevékenységre és magán működésre. Igy áll ez ott, 
hol a nőnek közbenjárása szembetünöleg kívánatosnak mu-
tatkozik általános érdek szempontjából ; ilyen az orvosi tudo-
mány gyakorlata különösen a női és gyermekbetegségek ese-
teiben. A nőnek kiterjedtebb alkalmazása az elemi oktatás-
nál, mint például Amerikában jó eredménynyel gyakoroltatik, 
kívánatos volna. 4. A jogegyenlőség feltételezi a közös köte-
lezettséget. A democraticus társadalmi szervezetben a munka 
egyike az első kötelességnek. A szabad munka nem alacso-
nyít le senkit. A munka általi alacsonyodásnak eszméje egy 
elmúlt korból való, és nem vergődhetik érvényre egy jog-
egyenlőségre fektetett társadalomban, hol az élethezi jog ma-
gától követeli a munka kötelességét. 5. A leghasznosabb 
munka minden egyén részéről az, a mely megfelel képes-
ségének, különösen pedig az, a mely nem mellőztethetnék 
a társadalom vesztesége nélkül. A nő, ki idejét és erejét 
arra szenteli, hogy kötelességének mint hitves és anya 
megfeleljen, az ily nö dolgozik a szó legnemesebb értelmében. 
6. Jól szervezett társadalomban, melyben a hosszabb ideig 
tartó nőtlenség ritka kivétel volna, hol a családok számosak 
és családi nevelés uralkodnék, ezen belső munkálkodás az 
a melyet a körülmények természete kijelöl a nőnek, mert senki 
más nem tudná jobban tenni, tökéletesen elég volna arra, 
hogy a nőt elfoglalja és ez eleget tegyen társadalmi hivatá-

sának. Ugyanazon időben a férfi kenyérkereseti munkája, 
egy szabadabb és jobban megjutalmazott munka kielégítené 
övéinek anyagi szükségleteit. Ez volna a munkának helyes 
felosztása. 7. Egy jobban szervezett társadalomban, minőt az 
előbbi pontban említettünk, kevesbedni látnók a ma oly tete-
mes számát a nagy korú megesett lányoknak, elhagyott nők-
és özvegyeknek, kik kényszerítve vannak életüket, néha egész 
családot fizetett munka által fentartani. A gyülekezetnek 
véleménye, miszerént a haladás minden barátjának egyesitett 
erővel kell ez iránt lényeges javítási művön fáradozni. 8. Mig 
ezt vitatjuk, a kenyérkereset munkájának szüksége fen áll 
millió franczia nőre. Semmi sem hatalmaz fel azt gondolni, 
hogy ezen szükségesség megszűnjék valahára mindnyájára 
nézve. A mint a dolgok ma állanak, ez súlyos állapot. A ke-
nyérkereseti munkára szorított nök helyzete végtelenül rosz-
szabb mint a férfimunkásoké. A munkahiány, rosz fizetés, 
az alább rendelt természetű munka, és az erkölcsi helyzet, a 
melyben e munka véghezvitetik, sok munkás nőnek életét 
rövidíti meg, kényszerit némelyeket a legkeményebb nélkü-
lözésekre, mig másokat letaszit a sülyedés legalsóbb fokára. 
Es ezen gyülekezetnek határozott szándéka minden áron vé-
get vetni ezen veszélynek. — 9. Hogy ezen czél elérethessék 
mindenekelőtt a nőt, mennyire lehet fel kell szabadítani a 
gyári munka alól. Segiteni, hogy visszanyerhessen bizonyos 
foglalkozásokat, melyek hivatáskörébe tartoznak, és melyek 
tőlök az ujabb időben elvétettek. Ilyenek névszerént a foglal-
kozás az áruraktárakban, kereskedelemben, kisebb kézi ipar-
ban. A munkás nöt képessé kell tenni, hogy egyezkedhessék 
azokkal, kik munkára alkalmazzák, hogy fizetése nagyob-
bodjék, és hogy ne legyen ok arra, hogy a nök munkabé-
rének emelkedése folytán a férfiak rövidséget szenvedjenek. 
10. Ezen czélokra irányuló eszközök feltalálása a részletes 
vita tárgyát képezendi. Most még csak azt emeli ki a gyűlés, 
hogy mindenekelőtt hatályosan oda kell törekedni, hogy a 
női nevelés szinvonala emeltessék. Ki kell fejteni a női pro-
fessionalis tanodákat, és általános nevelésöket saecularisálni 

Könyü észrevenni ezen resolutiok ellenmondásaiból a 
gyülekezet következetlenségét. Miután elismerte a nök al-
kalmatos voltát mindennemű alkalmazásokon, és erre jogu-
kat kimondotta, azt jelenti ki, hogy a házi gondok és a gyer-
meknevelés minden foglalkozások között azok, melyek hoz-
zájok leginkább illenek. Ezen kettős feladat szerinte a nőnek 
elegendő is, hogy hivatását a társadalomban betöltse. 

A munka kötelessége ezen resolutiokban párhuzamo-
san van felállítva az élethezi joggal. Ez a forradalmi logika. A 
vallási elemmel elvetvén minden tekintélyt oda jut, hogy 
számba ne vegye az isteni törvényt, és midőn igy a köteles-
ség forrását és támaszát keresi, az individuális szabadságon 
kivül mást nem talál. 

Az utolsó határozat minden vallási oktatást kizár. Sae-
cularisálni — úgymond — a nök nevelését, ez nélkülözhetlen 
feltétel a nö sorsának emelésére. Elfeledik, hogy a nő, kit 
lealacsonyító helyzetéből a keresztényelem emelt ki, ettől 
büntetlenül el nem szakadhat. A keresztény nő a vallástól és 
általa oly méltóságot nyer, minőt a laicus, a saecularisált ne-
velés, bármily általános legyen is, soha sem fogadhatni a de-
mocrata nőnek. A hölgyszónoknők nem veszik észre, hogy 
midőn a vallási „obscurantismust" visszautasítják, nemöket a 
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férfitóli sokkal nagyobb függés alá helyezik. Általános neve-
lesöket az erős nemtől kérvén, melynek mégis zsarnokságát 
félik, elismerik mégis annak felsöbbségét, és arra kárhoztat-
nák, hogy egyedül tőle várják emancipatiojuk eszközeit. Hiá-
nyozni fog ily módon azon erkölcsi támasz, melyet a keresz-
tényelemben lelnek, és nem lesz többé más védelmök az erő 
visszaélései ellen, mint a két nem egyenlőségének abstract 
elve. A vallástól függetlenített nő nem lesz többé polgárnő 
párhuzamosan a polgárral, hanem a gyengeség szemben az 
erővel, a feláldozott nő, hogy röviden mondjuk. 

VERSAILLES. Kisebb papneveldékben az évi szorga-
lom dijak kiosztása alkalmával püspökünk a „Catholicismus 
történet, a és a küzdelem" czimü következő beszédet mon-
dott. 

Az igaz és téves, a jó rosz közötti küzdelem a dolgok 
jelen helyzetében szükségképen létezik, nem fog az végződni 
a világ utolsó napja előtt. A setétség lelkei, az elesett angya-
lok legyőzetvén az első küzdelemben, melyről a szent törté-
net emlékezik, megboszulták magokat az első emberpár el-
csábítása által. Azóta nem szűntek meg kisérteni és kinozni 
az embereket. Az ős bálványimádás nem volt más, mint 
hosszas és iszonyú küzdelem, az igaz Isten tisztelete és kinyi-
latkoztatása ellen. Azon eszközök mellett, a melyek a dogma-
tical és erkölcsi igazságok megőrzésére és kifejlesztésére ren-
deltettek, folyton ott láthatók az eszközök, melyeket a go-
noszság szelleme talált fel az értelem félrevezetésére a lelkek 
megrontására. 

Ha Jézus Krisztustól Mózsesre, és ettől a patriarchákra 
tekintünk vissza, századokon át látjuk végig vonulni az isteni 
bölcseség terveit. Az események reánk nézve üdvös leczkévé 
válnak. Minden korszakban Isten érezteti jelenlétét a dolgok 
menetében. Embereket támaszt, kiket szellemével lelkesit, 
tekintélyével felruház. Szakadatlan lánczot képezvén ezen 
gondviseléses emberek megmutatják az utat, melyen haladni 
kell a czél elérésére. De mindenkor és mindenütt más embe-
rekkel találkoznak, kik ellenállának. 

Ha vizsgáljuk az Isten és a világ fiai közötti óriási küz-
delmet, mélyen meggyőződünk arról, hogy a jó ügy itt lenn 
a földön csak a természetfölötti, a csuda által diadalmasko-
dik. Kétségen kivül, a vallási igazság kimondhatlan gyönyör-
rel bir arra, ki ismeri, hanem megvannak szigorai is. Először 
is a lelket a hit járma alá hajtja, a szivet és akaratot szigorú 
szabályok által kormányozza, nem csak a külső tetteket, de 
még a legtitkosabb gondolatot is körébe vonván. Azt akarja, 
hogy az ember alázza meg magát, és legyen áldozatkészen 
mindig a szenvedésre is. Ellenben a hamis vallásokban a té-
vely kedves alakban jelentkezik, meghagyja az észnek ke-
vélységét, a szivnek minden gyönyört és testi gerjedelmet. 

Negyven századon át a bálványimádás roppant folyam-
hoz hasonlit, mely mindennap tágasabb lesz, és a föld minden 
vidékeit pusztítja. Cultusai, vallásgyakorlatai minden időben 
és helyen változnak, A megbukott angyalok, többé kevésbbé 
híres emberek, a személyesített bűnök, csillagok, állatok, a föld 
terményei azon istenek, melyeket imád. Minden segélyére 
jön ! harczosok, fejedelmek, törvényhozók, bölcsek, [költők, 
minden gonosz hajlamok, és irányok uralma mindinkább ter-
jed. Mindamellett egy akadály gátolja müve befejezésében, 

és ez azon áthághatlan korlát, melyet elébe helyeztek a pa-
triarchák, látnokok, a zsidó nép, általában "az ókor igaz, szent 
férfiai. Es evvel a jövő meg volt mentve. 

Az isteni közvetitö megjelenik. Belép a küzdelembe, 
odahozván tanát, csodáit, vérét. A győzelem, melyet a keresz-
ten kivívott, elhatározó. Valóban Jézus Krisztus egyházát, 
mint müve koronáját, megalapitá. Az egyház azon külön ki-
váltságok erejénél és hatalmánál fogva, melylyel felruházta-
tott csalhatatlan módon, egyrészről az idők végéig hathatósan 
küzd a tévely és rosz ellen, másrészről az igazságnak és 
jónak halhatatlan épülete emelésére van hivatva. Es 18 szá-
zados történelme tanúsítja, hogy csodás módon tölti be 
hivatását. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
„La theologie dite de Toulouse" par M. Bonal, prêtre 

de Saint-Sulpice. 6. volumes. 

(Folyt.) 

„In tractatu autem de vera Ecclesia, caput, quod pri-
matum Romani Pontificis respicit, doctrinam catholico roma-
nam satis abunde exhibet, atque ita recte, ut melius dici ne-
queat et laude dignus sit auctor. Quapropter huiusmodi Theo-
logiae tractatus tyronibus tradi tuto possunt. 

„Tractatus de Gratia nihil quidem habet, quod vel 
tidei vel sanae doctrinae adversetur, neque quod san-
ctorum Patrum et Ecclesiae Doctorum sententiis absonum 
sit et alienum. Quae vero in illo continentur, apte recteque 
adeo exponuntur, ut omnia gradatim, progrediendo et nexu 
logico perpetuo procédant. 

„Insuper tractatus ipse ncdum theologiae tyronibus, 
verum etiam ipsis magistris perutilis est. In eo enim princi-
pia, quae ad theologiae partem attinent, accuratissime expri-
muntur, quaestionesque omnes, tum veteres quam novae ex-
agitantur, et tam lucide quam brevissime dissolvuntur." Tü-
zetesebben, teljesebben és még inkább dicséröleg alig lehet 
valamely műről szólani. 

Hét papnövelde fogadta el ismét legújabban ezen kia-
dást. Ezen intézetek püspökei egyedül azon kedvező ítélet 
következtében tették ezt, melyet az általok a végre kineve-
zett bizottmány, hogy a jelen müvet a többi hason tartal-
múval összehasonlítaná, és véleményt mondana, adott e 
könyvről. A tapasztalat azóta szintén igazolta ezen vélemé-
nyezést. Ugyanis sok levél érkezett mindenfelöl a tanárok-
tól, kik a mü által okozott kedvező benyomásról és az általa 
eszközlött dus sikerről tanúskodnak. Neveiket elhallgatjuk ; 
de a sok nyilatkozatból idézünk alineákat, melyedet olvasva 
lehetetlen, hogy az elfogulatlan olvasó és az igazi jónak ba-
rátja meglepetve ne legyen az ily méltánylás által. 

„Mondhatom, ir ja az illető, hogy mióta msgr Bouvier 
theologiáját elejtettük az úgynevezett toulousei theologia 
tanulására, és ezen kiadást fogadtuk el, a tanulmányok 
színvonala észrevehetöleg emelkedett és a tanulók értelme 
hozzászokik a legnehezebb kérdesek tárgyalásához, a mi 
végtelen sikernek mondható." 

„Én az uj kiadást igen módszertaninak találom, vilá-
gos az, tömör, stanitmánya gáncsolhatlan ; és a mely hiányokat 
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itt-ott fői lehetne hozni, azok könnyen orvosolhatók lesznek 
egy u j kiadásban. A poenitentiáról szóló fejezet, melyet ép 
most végeztem be, igen kielégített. " 

„Ha az én méltánylásom talán értéknélküli volna ön-
nek szemeiben, teljes érvényű lehet minden esetre igazga-
tónk véleménye, ki már igen régi erkölcstanár. Magam hal-
lottam, midőn ő a püspök előtt nyilvánitá, hogy az utóbbi 
kiadás kitűnő ; kimerítőbb és részletesb az eddigieknél ; 
ezenkívül előttem többször ismétlé, hogy valahára van egy 
jó théologiens könyv, melyet aggály nélkül lehet a növen-
dékek kezébe adni. Részemről pedig különösen örvendek, 
hogy a szerződésekről oly tiszta és eléggé rövid értekezést 
tartalmaz, mely azelőtt oly bonyolódott volt. Ha ezen munka 
kézi-könyvül fogadtatik el egész Francziaországban, mit 
bízvást lehet reményleni, az egész országra nézve igen nagy 
jótétemény lesz atanitmány ezen egyenlősége, összhangzása." 

— »Épen nincs mit sajnálnunk, hogy növeldénkbe be-
fogadtuk az úgynevezett toulousei theologiát. Kétségtelenül 
fölülmúlja Bouvierét és Charmesét, melyekkel eddig tettünk 
kísérletet." 

— „Igen meg vagyunk elégedve a toulousei theologia 
uj kiadásának fejezetével a poenitentiáról. Többet é r ez Bou-
vierénél a tárgyaknak mind sorozatára, mind fejtegetésére, 
s practicus haszna is legalább is egyenlő amazéval. Szívesen 
csatlakozom tehát az igazság által is sarkalva azokhoz, kik 
önt ezen szép értekezésért, melyet nekünk adott, üdvözölték. 
Ha, mint nem kétkedem, ön a többi fejezetek tárgyalásában 
is oly szerencsés, igen nagy szolgálatot tett a seminariumi 
növendékeknek, de a tanároknak is, és önnek munkája kézi 
könyve lesz egész Francziaország minden papnöveldéinek." 

— „A poenitentiáról szóló értekezés kitűnő benyomást 
okozott. Az alaprajz, a tárgyak osztályozása, bizonyos nagy 
fontosságú kérdésekből szervezett bevezetés, a tiszta és sza-
bad módszer, melylyel a speculativ és gyakorlati nézetek leg-
többjét fejtegeti, és maga a styl is, mely folyékonysága mellett 
js igen velős, nagy becset szereznek e könyvnek. Valóban ezen 
theologia fölülmúlja a többit mind,melyek a mai napig napfényt 
láttak, s benne gazdag bánya van letéve, mely megfelel ko-
runk szükségleteinek és tévedéseinek is. Ön megkedvelteti a 
theologiát, mely a papnöveldékben taníttatik, és e kis műben 
megtaláltatik mindaz, mit eddig hasztalan kerestünk a 
többiben." 

— „Én ezen kiadásnak különösen a morallal foglalkozó 
részét tanulmányoztam. Ez teljes, eléggé részletes és Ligouri 
tanításával egészen öszhangzó. Tagadhatlan alkalmazást nyer-
tek benne ennek 'elvei a malasztról és az emberi cselekede-
tekről. Ezen módszer jobban föltünteti az elveknek szellemét 
és becsét, a munkának jobb rendet, nagyobb egységet kölcsö-
nöz, a dolgot pedig és tanulást igen megkönnyíti." A nyilat-
kozatok ezen különfélesége és tekintélye alig hagy még vala-
mi mondanivalót hátra. 

VEGYESEK. 
— Az autonomia ügyében a vegyes tanácskozmány 

oktober 1-én a központi papnövelde könyvtár teremében meg-
tartatott. A herczeg-prímásnak éljenekkel fogadott tájékoztató 
beszéde után Deák Ferencz szólalt föl, kinek azon indítványa, 
hogy a nm. püspöki kar által kidolgozott javaslat helyett a 
főpásztorok a választási modorra vonatkozó javaslatot dol-
goznának ki, melynek alapján uj választás történvén, az ekkép 
választott képviselők a választás végleges módozatát határoz-
nák meg és az autonomia ügye csak az igy választott képvi-
selői által az egész magyar kath. egyháznak vétetnék tárgya-
lás alá : a herczegprimás által a püspöki kar nevében el-
fogadtatott. 

— H a y n a 1 d Lajos érsek ő excljának ujabb nagylel-
kű adományai : A Baja városában apáczák gondozása alatt 
fölállítandó nőnöveldére 3000 ; a bécsi fogadalmi templom 
építésére 500 ; az eperjesi g. k. convictusra 200 ; a dunapen-
telei templom kijavíttatására 100; a nagyszebeni apáczák 
zárdájának 1480 ; Miksa mexikói császár > emlékszobrára 
200; a nyíregyházi tanodára 100; a trsztenai;reálgymnasium 
fölállítására 100 ; a nagy-kanizsai reálgymnasium emelésére 
100 frt. (I. T.) 

— H a y n a 1 d Lajos érsek ö exelja a Kalocsához tartozó 
nagyterjedelmü s népes pusztákból uj parochiát alapitott. 
Szakmár puszta fog bírni anyaegyházzal, melyhez tiz más 
puszta csatoltatott. 

— Z a l k a János győri püspök ö mlga közzétette a 
megyebeli iskola-tanítók nyugdij- és segélyintézetének alap-
szabályait, és az intézet alapjához 5000 frttal méltóztatott 
járulni. 

— Az egész földön lakó 1,300 millió ember közt^van 
mintegy 800 millió pogány, 337 millió keresztény, 156 millió 
muhamedánus, és csak 7 millió zsidó, kik közül 3 % millió 
Európára esik, legtöbben Oroszországban laknak ; tudnillik 
1.220,000; Ausztriában van 853,300; Poroszországban 
284,500; a többi Németorszgban 392,000. Majnamelletti Frank-
furtban 1 zsidó jön 16 keresztényre; Poroszországban 1 zsidó 
73 keresztényre. Szászországban igen kevés a zsidó. Külö-
nös, hol szabadabbak, ott számuk csökken; a mely orszá-
gokban pedig inkább el vannak nyomatva, számuk ott növek-
szik. Krüger missionarius értesitvénye szerént 33 missioegy-
let van, melyek egyedül a zsidók megtérítésével foglalkoznak ; 
van 200 missionarius, többnyire zsidóságból megtért prosely-
ták. A jelen század kezdetétől fogva mintegy 20,000 zsidó lett 
megkeresztelve. Majd eltérnek ismét ! 

— A magas porta egy rendszabály kidolgozásával fog-
lalkozik, mely szerént az 1767-ben elnyomott bolgár patri-
archatus vissza fogna állíttatni, és a bolgároknak azon jog 
adatnék meg, hogy a püspököket, lelkészeket ők választ-
hatják. 

— A püspök Solothurnban lelkigyakorlatokat akarván 
tartani papsága számára, helyiségül a papnöveldét tűzte ki ; 
mivel pedig ez a kormány tulajdona, szándokáról azt is érte-
sítette. A kormány e czélra nem engedte át az épület hasz-
nálhatását, holott a dalárda tagjai összejövetelök alkalmával 
ott szállásoltattak el. Erről értesülvén a solothurniak, laká-
saikat átengedték a vidékről jövö papságnak. Ismét uj bizo-
nyíték, mondja az Augsb. Zeitung, hogy a kath. papság a 
népben legjobban bizhatik és annál inkább, minél kevesbbé 
uszály hordozója az a kormánynak. 

_ Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM : Autonomiánk. — A rottenburgi püspök 
ügye. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Autonom iánk. 
Ezen, oly sok vitán és változaton keresztül 

ment ügy az okt. 1-én megtartott vegyes-gyülésen 
oly stadiumba lépett, minőt az előzmények, különö-
sen a herczegprimás meghivó levelének és még a 
vegyes tanáeskozmányban tartott megnyitó beszédé-
nek tartalmánál fogva alig lehetett volna sejteni. 

Deák Ferencz nézetével tisztában lehetett min-
denki, de ennek irányában mit fog tenni a püspöki 
kar ? tudni aligha lehetett. A haza bölcse elmondotta 
a vegyes tanáeskozmányban nézetét, javaslatát, sőt 
tanácsát, és azonnal el lön fogadva a herczeg-primás 
által is a püspöki kar nevében. A javaslat szellemét 
tekintve a püspöki kar oly liberális térre lépett, mi-
nőn aligha állott a kath. sajtónak akár melyik köz-
lönye is. Mi szintén fölemiitettük, hogy minden 
bizalmatlanság, octroy szinének kikerülése végett jó 
volna a vegyes tanácskozmányon kivül a kath. hi-
vőkkel is közleni a püspöki karnak a vegyes gyű-
lés által elfogadott munkálatát, de ily széles ba-
sisu módozatra, minő most fogadtatott el, őszintén 
szólva, gondolni sem akartunk. Örvendünk, hogy 
több történt, mint reményleni mertünk ; ekkép a vi-
lágiak meggyőződhetnek, hogy a clerus az enged-
ményezésben kész a legszélső határig menni ; és ha 
mindamellett találkozik, ki még többet követel és 
egészen a szentélybe akar nyomulni autonomicus 
igényeivel; vagy ha, mint az „Ung. Lloydban" egy 
fölszólal: a világiakat nagyobb számmal, minden 
osztályból azért is akarja részeltetni az autonomiai 
gyűléseken való megjelenhetésben, hogy ők is hoz-
zászólhassanak, valljon korszerü-e még, hogy mil-
liókkal biró papság kezelje a vallás ügyeit : a pap-
ságnak ne tétethessék szemrehányás, hogy nem tett 
meg mindent, mit tehetett ; más részről pedig minél 
nagyobb a világi elem a megosztható ügyek kezelé-

sében, annál nagyobb a remény, hogy az elmarad-
hatlan capacitatio utján a kath. egyháznak szerve-
zete és annak hatalomköre iránti fogalmak is mind-
inkább tisztulván, a mit most még világi hivőink 
elmaradhatlan autonomicus követelhetésnek tartanak i 
lassanként enyészni fog és igy kellő mederbe leszen 
terelve az oly sok jóval méltán kecsegtető önkor-
mányzat. Ezt előre bocsátván, közöljük a vegyes 
tanácskozmány folyamát, mely a magyar egyház 
történelmében, kath. hitéletünkben tagadhatlanul 
epochalis jelentőségű. 

A vegyes tanácskozmány ülése, mely a kath. 
autonomia ügyében oktob. l - re hirdettetett, — a ki-
tűzött időben a kir. papnövelde könyvtárában meg-
tartatott. , 

A magyar püspöki karon kivül a világi hivata-
losak, még a vidékről is, a legnagyobb számban 
megjelentek. 

A herczeg-primás elfoglalván az elnöki széket, 
— a gyűlést következő beszéddel nyitá meg : 

Tisztelt tanácskozmány ! 
Magyarország története nyolez évszázadon ke-

resztül oly érdekes és tanulságos problémát oldott 
meg, a melyre én ezen a széken jogos önérzettel 
hivatkozhatom. 

Hazánk múltja ugyanis fényesen bebizonyította, 
hogy midőn a társadalom keresztény alapokon 
nyugszik, — az állam és egyház nem csak ellentétet 
nem képeznek, de sőt utalva vannak egymásra, mi-
szerént a társadalmi rendet, a népek boldogságát, s 
az emberiség nemesedését, kölcsönös támogatással 
eszközöljék. 

Történetünk igazolta, hogy a kath. egyház, a 
magyar nemzet alkotmányos fejlődését, anyagi és 
szellemi haladását, s a közszabadságot nem csak 
nem gátolta soha, — sőt erkölcsi sulyjával s egyházi 
sanctiójával a nemzet és korona jogait mindig 
egyenlő részrehajlatlansággal oltalmazta. 

Valamint a kath. egyház mellett a nemzetnek 
keresztény alapokon nyugvó institutiói folyvást 
szabadon fejlődhettek a kor és viszonyok igényei 
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zerént, ugy viszont az állam mindig tisztelte az 
egyház törvényeit és alkotmányát, és nem csak re-
spectálta, hanem a haza köztörvényeinek oltalma 
alá is helyezte azon határokat, melyeken tul a lel-
kiismeret szabadságának országa, Pa független egy-
ház hatósága kezdődik. 

S ez a normális állapot minden államban, hol a 
szabadságnak tiszta fogalma uralkodik. Tanusitja 
ezt majd minden világrész. A katholika egyház sa-
ját jogkörében élve, nem akadályozza sehol, hogy a 
népek mindenütt azon 'alkotmányformákat, s azon 
polgári institutiókat használhassák, melyek helyze-
tüknek, s culturai fejlettségöknek megfelelnek. 

Hol az állam-hatalom az egyház rovására akar 
terjeszkedni, hol a közszabadság vagy haladás 
ürügye alatt a vallásszabadság megtámadtatik, ott 
vagy a társadalom beteg, vagy a kormányzás alap-
jául oly tévtanok szolgálnak, melyek a társadalmat 
minden erkölcsi és értelmi haszon nélkül, a viszá-
lyok és súrlódások kilábalhatlan tömkelegébe so-
dorják. 

rr 
Osi alkotmányunk dicsőségére legyen mondva, 

hazánkban az állam és egyház között sz. István első 
királyunk óta a kölcsönös viszony sarkalatos elveire 
nézve összeütközés nem történt. 

A kath. egyház minden téren, hova befolyása 
terjedt, minden körülmények közt, s minden kitel-
hető áldozattal mindig a nemzet, a haza javára töre-
kedett fordítani azon eminens állást, melyre az al-
kotmány helyezte, s azon javakat, melyeket a lelkes 
alapítók gondjaira biztak. 

A magyar kath. clerus magatartása századokon 
keresztül tanusitá, hogy szivében az egyház és haza 
érdekei identificálva vannak, és törvényes hűséggel 
mindenütt első sorban volt látható, hol akár a haza 
és alkotmány megmentése, akár a nemzet szellemi 
élete forgott kérdésben. 

Azon tusát is, melyet a reformatió támasztott, s 
mely az 1790, 26-ik törvényczikk által befejeztetett, 
a kath. egyház nem az állam ellen, hanem az állam 
segélyével ön fenntartási szent jogánál fogva s a 
gondjaira bizott üdvözitő szent hit nevében vivta. 

De a vallásos hűség, mely a nemzet nagy több-
ségét a kath. egyház kebelében megőrizte, nem né-
mította el a nemzeti egység érzelmét, s a kath. egy-
ház azon szeretet nevében, melyen épül, testvéri 
békét s hazafiúi összetartást hirdet a hon minden 
fiai és azon felekezetek irányában is, melyek kebe-
léből kiváltak. 

A zavartalan társadalmi béke bizonyitja ha-

zánkban, hogy a kath. egyház valamint saját jogai-
hoz s létének feltételeihez határozottan ragaszkodik, 
ugy jogait más felekezeteknek rövidségével terjesz-
teni nem akarja, s egyedüli követelése az, hogy va-
lamint ő sértetlenül megtartja és tiszteli a törvénye-
ket, melyek más vallásfelekezetek autonómiáját 
minden beavatkozás ellen biztositják, ugy viszont az 
ő jogai is mindenki által tiszteltessenek. 

Különös és sajátszerű helyzetbe hozta hazánk-
ban a kath. egyházat azon körülmény, hogy az 
egyház Feje első sz. királyunkat s annak törvényes 
utódait személyesen, az Apostoli czim mellett, lénye-
ges egyházi kiváltságokkal felruházta. 

Ezen kiváltságokból fejlődött ki idők folytán 
azon terjedelmes hatalom és befolyás is, melyet feje-
delmeink az Apostoli korona nevében az egyházi 
ügyekben s kivált az egyházi javak és alapítványok 
felett mai napig gyakorolnak. 

Hogy mind e hatalom és befolyás nem a leg-
főbb királyi felügyeleti jog egyszerű corollariuma, 
tanusitja a protestáns hitfelekezeteknek egészen kü-
lönböző törvényes állása, melynél fogva azok ugyan-
azon legfőbb fejedelmi felügyelés mellett egyházi és 
iskolai ügyeikben tetemesen nagyobb hatáskörrel 
birnak, alapitványaikat pedig teljesen korlátlanul 
kezelik, a mit én is csak helyeselni tudok. 

Azon szoros viszony, mely a Király apostoli 
jogainál, s egy részben a nemzet többségének katho-
likus vallásánál fogva is a magyar állam és a kath. 
egyház között alakult, kétségkívül leginkább az ál-
lam előnyére szolgált, mig ellenben az egyházat 
túlzott mértékig gyámsági függésbe hozta. 

E viszonyt azonban, s még magát a gyámságot 
is elviselhetővé tette ősi alkotmányunk azon formája, 
melynél fogva a Fejedelem az apostoli jogok alá 
vont ügyek közvetítésére szolgáló organumokat tet-
szése szerént választhatá katholikus férfiakból, kik 
minden fontosabb kérdésben meghallgatni tartoztak 
azon kath. egyházi bizottmányt, mely az ország prí-
mása elnöksége alatt a kath. ügyek érdekében, s kü-
lönösen az alapitványi javak felügyeletére a kor-
mány mellett felállitva volt. 

Az 1848-dik évi átalakulás ezen kormányfor-
mát lényegesen módositá, s a kath. egyházi bizott-
mányt megszüntette. 

A parlamentaris majoritások változó uralma 
mellett nem lehet a Fejedelemnek mindig biztosan 
módjában a cultusügyek kezelésére katholikus val-
lású egyént választani, kire egyszersmind az apostoli 
jogok kezelését is ruházhatná, s igy a kath. egyház 
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sem támaszkodhatik többé biztosan azon garantiákra, 
melyek előbb talán túlzó függése daczára meg-
nyugtatták. 

Ehez járul az 1848. 20-dik törvényczikk. 
Ha az egyenlőség elve, melyet a törvény meg-

állapit, azt jelenti, hogy az állam a törvényesen be-
vett vallásfelekezetek között nem teszen többé kü-
lönbséget, ugy viszont a kath. egyháznak ugyan-
azon egyenlőségi elvnél fogva joga van követelni 
azt, hogy neki is adassék meg az állam irányában 
azon autonomia és függetlenség, melynek a két 
evangelikus, s a görög keleti egyház van birtoká-
ban, s követelni azt, hogy a legfőbb felügyelet jogá-
nak terjedelmére nézve ezekkel egyenlő lábra 
állittassék. 

S ezen gondolat és vágy oly közel fekszik mind 
alkotmányos átalakulásunk igényeihez, mind a ma-
gyar nemzet autonomikus hajlamaihoz, hogy ezen 
törekvés a katholikus közönségben már 1848-ban 
nyilvánult, s alkotmányunk helyreállítása óta ismét 
megujult, ugy annyira, hogy hazánk különböző 
vidékein gyűlések is tartattak, melyek a fennemli-
tett 20-dik törvényczikk nyomán a kath. egyház 
autonómiájának és függetlenségéhez eszközlését 
sürgették, s egyszersmind azon óhajtásnak adtak 
kifejezést, miszerént ez autonomia gyakorlatában a 
világi híveknek is az egyház szerkezetével megfelelő 
befolyás engedtessék. 

Ezen eszmét a magyar püspöki kar, valamint 
48-ban, ugy most ujabban is felkarolta. 

Az egyház főpásztorait ugyanis a legnagyobb 
örömmel tölti el, midőn tapasztalják, hogy az egy-
háznak vallásos buzgalmu világi hivei oly nagy 
lelkesedéssel kelnék egyházuk jogainak és függet-
lenségének védelmére; s a magyar kath. clerus a 
hitélet legmagasztosb vivmányának tartja, ha az 
egyházi munkásság üdvös terén, a nemzet erkölcsi 
és szellemi nemesítése érdekében a sorakozott világi 
hivek támogatását s közös fáradozását megnyerheti. 

A katholikus közérzületnek vélt tehát a ma-
gyar püspöki kar eleget tenni, midőn oly tervnek 
megfontolása és megállapítása végett egybegyűlt, 
mely a kitűzött czélnak az egyház isteni szervezete 
és alkotmánya szellemében megfeleljen. 

E terv készitése körül mindenek előtt az anya-
szentegyház isteni alapitója által változatlanul ren-
delt egyházi kormányzat sarkalatos elveit kellett 
szem előtt tartanunk, melyeket meg nem ingatha-
tunk azon kapcsok megsértése nélkül, melyek ben-

nünket az egyetemes világegyházhoz s annak szent-
séges Fejéhez fűznek. 

Tekintettel kellett lennünk a legfőbb fejedelmi 
felügyelési jogra, valamint különösen azon apostoli 
jogokra, melyek törvényes királyaink személyére 
ruházhatók. 

S ezen mellőzhetlen határok közt megki sértet-
tünk oly tervet létrehozni, mely a világi elemnek 
minden őt megillető téren a legszélesb mérvben 
gyakorlati befolyást nyújtson. 

A clerus nem tanusithat nagyobb önzéstelensé-
get és bizalmat, mint hogy a kijelölt körben hozandó 
intézkedések elhatározása körül a világi elemnek 
túlnyomó arányt és számsuly t enged. 

De csak is a kitűzött határok közt járulhatott 
a magyar püspöki kar e terv elfogadása által oly 
szervezethez, mely eddig a kath. egyházban sehol a 
világon nem létezett. 

S ezen terv foganatosítása által véltük a kath. 
autonomiát oly formában, mint azt a világi hivek az 
egyház szellemében óhajthatják — leggyorsabban 
életbeléptetni. 

Mielőtt azonban e végett a püspöki kar az apos-
toli Király helyeslését kikérte volna, szükségesnek 
tartotta az országgyűlés katholikus tagjai közül ta-
nácskozinányt hivni egybe, s a fennforgó kérdésben 
bölcs nézeteiket s támogatásukat kikérni. Ez tehát 
a czél, melyért az általam az egyház és haza nevé-
ben legszívesebben üdvözölt s igen tisztelt gyüleke-
zetet ide fárasztani bátorkodtunk. 

Midőn tehát e nagyszámú szives megjelenésért 
előre is forró köszönetet mondok, méltóztassanak, 
esedezem, a szőnyegre hozott tárgyat tancskozás 
alá venni. 

(Vége köv.) 

A rottenbnrgi püspök ügye. 

A rottenburgi püspök augustus hó első napjaiban hal-
lotta ha nem is hivatalos de biztos kútfőből, hogy a müncheni 
pápai nuntiatura eszközlése folytán Romából a würtenbergi 
kormányhoz azon fölszólitás intéztetett, hogy nyújtana segéd-
kezet coadjutor kinevezéséhez, minthogy az élemedett püspök 
a rottenburgi megye szomorú helyzetén már nem volna képes 
segíteni. 

A würtenbergi követtel gr. Degenfelddel tartott érte-
kezletben a nuntius avval indokolta a coadjutorság elrende-
lésének szükségességét, hogy Romában a püspök egyházi 
kormányzatával nincsenek megelégedve. 

A püspök sem Romából, sem München- és Stuttgartból 
nem kapott valami tudósítást az ily értekezletekről. Tudomá-
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sára jutván azonban nem hivatalos uton az efféle tárgyalások, 
Lipp rottenburgi püspök mind a müncheni nuntiushoz, mind 
Romába Antonelli bibornokhoz azon kérelemmel folyamodott, 
hogy adnának neki némi fölvilágosítást, és közlenék vele a 
kormánya ellen fölhozott nehézségeket, panaszokat. 

Az emiitett hó végnapjaiban a püspök kapott választ a 
nuntiustól és egyszersmind kivonatját is az ellene benyújtott 
panasz-iratnak. Az aláirók vagy mások nevei nem emiittettek 
föl. A nuntius levele megnyugtatja a mélyen megilletődött 
püspököt, hogy személye ellen semmiféle panasz sem érkezett, 
mint a püspök ezt levelében föltételezte, sőt inkább azon hi-
teles egyének, kik a rottenburgi megye szomorú állapotáról 
jelentést tettek Romában, teljes tisztelettel vágynák a sze-
mélyileg oly jámbor és valóban példás püspök iránt, de ki 
már physicai erejének hanyatlását tekintve e g y m a g a nem 
elégséges a nagy és sok nehézséggel megküzdeni, a régi ár-
talmakat megjavítani és uj bajokat megakadályozni. 

A nuntius ezután fölhozza a pontokat, melyek a szent-
széknél bejelentettek. A pontok elé azon megjegyzést teszi, 
hogy a vádpontokat ugyan oly méltóságban levő férfiak is 
terjesztették elő, kik nem tartoznak a rottenburgi megyéhez, 
de kik mégis annak ügyeiről teljesen tájékozva, azokba be-
avatva vannak (cognitione perfecta pollentes.) 

A panasz főpontja a nuntius szerént, a megyei papság 
állapotára és a papjelöltek jelenlegi nevelésére vonatkozik. 
A papságnak legnagyobb része jámbor, feddhetlen, hitbuzgó ; 
de ezen Ítéletet nem lehet az egész papságra alkalmazni. Kü-
lönösen Oberschwaben némely részeiben a nép semmit sem 
becsüli a papot, és a gyakori korcsmázás temérdek botrányt 
szül. Nagyon lehet félni, hogy ezen rosz mindinkább fog nö-
vekedni, terjedni, ha a papjelöltek nevelése és képezése job-
ban nem intéztetik. Nem emlitve az ehingeni és rottweili 
convictusokat, melyekben a növendékek a világi tudományok-
ból ugyan terjedelmes oktatást nyernek, de annál kevesebbet 
haladnak a vallástudományban és jámborságban, kivált miu-
tán oly tanítóik is vannak, kik a ker.Fdogmákba való hitet 
gyengítik, vagy kik inkább botrányul mint példányul szol-
gálnak, elhallgatva ezt leginkább a tübingeni magasb convi-
ctust emiitik, hol a tulajdonképeni előkészület kezdődik a 
papi pályára. Itt az ifjú jelölteknek oly nagy szabadság ada-
t ik és oly visszaélések türetnek, hogy Istennek különös ma-
lasztja nélkül majdnem lehetetlennek látszik, hogy valaki 
igazán jámbor legyen és elsajátitsa azon erényeket, melyek 
az egyházi állás diszét képezik. 

Ezen vád több adat által is igazoltatik. Igy például; 

hogy a convictorok éji 10—11 óráig látogathatják a korcs-
mákat, hangversenyekben részt vehetnek, a legroszabb sajtó-
termékek olvasásával tölthetik a drága időt, és az igazgató 
engedelmével még a protestáns isteni tiszteletben is részt 
vesznek. 

Ezek fölsorolása után a nuntius áttér a mostani igaz-
gatónak, Ruckgabernek a személyiségére ; megengedi, hogy 
ez tehetséges, jó kath. érzületü férfiú, de sem elméleti sem 
gyakorlati nevelési módját nem lehet helyeselni. Ö a laxismus-
nak hódol, a gyakorlati liberalismust követi, és a convictorok 
iránt, kik ezen laxismust nem pártolják, gyűlölködő, sőt mái-
többeket elütött czéljoktól. Az is nagy veszélylyel fenyegeti 
a növendékeket, hogy a bölcsészti folyamban prot. tanárok 

előadásait hal lgatják, minthogy ott majdnem mindnyájan 
protestánsok ; sőt megengedtetik nekik, hogy a nyíltan hitet-
len tanárok előadásaira is járhassanak. 

Fölemlíti a nuntius továbbá, hogy ezen és más pontok 
fölött a szentszék már 1857-ben tanácsokat, rendszabályokat 
intézett a rottenburgi püspökhez. Mivel azonban az akkori 
nehézségek nem orvosoltattak, sőt inkább nagyobb veszélyek 
fenyegetnek és a bonyodalmak mindég jobban szaporodnak, 
melyek a püspököt mindenfelöl környezik, ámbár a megyében 
még igen sok jó elem találkozik és a német népben mintegy 
újra éledni látszik az egyházi egység szelleme; azért a szent-
atya azt véli, hogy a magas korban álló püspök, hanyatló 
testi ereje mellett nem képes többé a reform sokoldalú mun-
kájára, különösen az ifjabb nemzedék kellő nevelésére. Minél 
fogva legjobb eszköznek tartja, a püspök mellé teljes képes-
ségű egyént rendelni, ki őt segitené (coadjuvet) s vele az óhaj-
tott egyházi reformot eszközölné, megindítaná. 

Értesítése végén a nuntius azon személyes meggyőző-
dését fejezi ki, hogy a szentatyának ezen rendelkezése egye-
dül a püspök és megyéje iránti* atyai szeretetének jele. A 
pápa azon szándokát, hogy a püspök mellé coadjutort akar 
adni, a püspökkel azonnal közlötte volna, a mint a würten-
bergi kormánytól arra nézve választ kapott, de ez mindeddig 
elmaradt. 

Sorait a nuntius azzal zárja be, hogy mint kartárs a 
püspöki méltóságban a jámbor és buzgó püspököt inti, misze-
rént a megyéjébe becsúszott visszaélések ellen azonnal eré-
lyes rendszabályokhoz nyúljon ; gondjainak első tárgya pedig 
a tübingeni convictus legyen, hol a javítást azzal kezdje, hogy 
Ruckgaber kormányzót mozdítsa el. A hol seminariumok 
nem létesíthetők a tridenti zsinat határozatának szellemében, 
igyekezni kell, hogy a papjelöltek legalább két évet töltsenek 
a seminariumban. Ennek regense dr. Mast felöl a legkedve-
zőbb jellemzések érkeztek Romába. Ha némelykor kelleténél 
kevesebb kímélettel van is a gyengeségek iránt, ez csekély-
ségnek tekinthető és dr. Mast mindenkinek tanúsága szerént 
ép oly tudományos, mint jámbor férfiú levén, teljesen alkal-
mas valódi papok képezésére, és 20 évi működése által ezen 
a téren igen sok, nagy érdemeket szerzett magának a kath. 
ügy körül. Csak azt lehet sajnálni, hogy a seminaristák ezen 
kitűnő embernek (optimi viri) vezérlete alatt igen rövid ideig 
vannak. 

Bármily kíméletes a nuntius a panaszpontok kitűzésé-
ben, látszik az egészből, hogy a jámbor főpásztor kormány-
ideje alatt a megye elég mélyen sülyedett, s azért a panasz-
irat nem csak a püspöki kormány, hanem a káptalan ellen is 
háborog. Különös körülmények közé is jutottunk ! A kápta-
lan a püspöknek volna tanácsa, de mely alig kérdeztetik 
fontosabb ügyben : ez a püspöknek a hibája; ha kérdez-
tetik, többnyire csak azt mondja, miről gondolja, hogy a püs-
pöknek tetszik : ez a káptalan bűne ; arról pedig hallani 
sem lehet, hogy a káptalan az észrevett hiányok, balfogások 
miatt a tisztelet és kellő alárendeltség korlátai közt fölszó-
lalna : és ez idegen bűnben való részesülés. 

Mily tanácsadói, mily környezete lehet a rottenburgi 
aggastyánnak, kitűnik abból, hogy Ruckgaber, kit a pápai 
irat megrótt, megmarad helyén ; Mast pedig, kit a szentszék 
dicsérettel halmozott el, regensi hivatalától elmozdittatott. 
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Ha ily eljárás van a megyékben itt is ott is napi renden, rom-
lásunkra nem szükséges a külellenség, meg vagyunk verve 
eleget magunk által is. 1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PÁRIS. Nem nehéz szükségét kimutatni a fensőbb hit 

tudományi tanfolyamoknak Franeziaországban. A dolog ter-
mészetében fekvő okok, a körülményekből meritett motívu-
mok, a keresztény világ példája, az egyház szava kivánják 
ezt. De hogy kell eljárni a munkában, mily utat követni, 
mily nemű intézeteket alapitani, ez vizsgánk tárgya. Valljon 
az elemi és középoktatásnak kivívott szabadsága után oda 
kell-e törekednünk, hogy szabad katholikus egyetemeket is 
alapítsunk ? 

A kérdés jogi oldala kétségen kivül áll. A családatyák-
nak már a természeti törvény erejénél fogva is joguk van 
gyermekeik kiképzésére azon embereket választani, kikben 
legtöbb bizalmuk van. Ezen jog az elemi és középtanodára 
vonatkozólag Franeziaországban elismertetett. Ugyan azon 
érv szolgál a felsőbb tanügyre nézve is. Másodszor a keresz-
tény szülök jogosan követelhetik, hogy a tudományok és 
irodalom tanítása alkalmával gyermekeik hite ne veszélyez-
tessék. A vallás a társadalmi rend legnagyobb biztositéka, a 
trónok és birodalmak hatalmas támasza, különösen ha a 
társadalom értelmes, befolyásos körei vallásosak. Ha rend 
honol a szellemekben, kivül is az fog uralkodni. Külső forra-
dalom csak a bensőnek nyilatkozmánya. Hogy pedig a val-
lás az uralkodó, értelmes osztályokban legyen túlsúlyban, 
arra nézve a fensőbb tanügy vallási iránya kívántatik, mert 
a szellemek itt nyerik utolsó és legfőbb kiképzésöket. Az ész 
és tapasztalás tanit arra, hogy a fiatal emberek most épen itt 
vesztik el hitük azon maradványát, melylyel az egyetemre 
jöttek. Midőn épen a szenvedélyek legnagyobb erőre emel-
kednek, midőn az if jaknak legnagyobb szükségök volna a 
vallási igazságokra hitük, és erkölcseik megőrzésére, akkor 
kapnak vallásellenes, vagy legalább vallásnélküli oktatást. 

A modern társadalmaknak, népeknek és fejedelmeknek 
legjobb szolgálatot épen az tenne, ha a tudományok és ka-
tholicismus szétbontott szövetsége újra helyreállíttatnék, a 
tudomány és ész keresztényesittetnék. Azon kor, melyben 
ez óhaj valósittatnék, egyik legdicsöebb volna az emberiségre, 
a keresztényelemre, az igazságra nézve. Eljövetelét reméljük 
de ezt semmivel inkább nem lehetne siettetni, mint katholikus 

• egyetemek alapításával. 
Ezek alapítása üdvös volna a tudományra nézve is a 

szabad katholikus, és az államegyetemek közötti verseny fel-
keltése által. A verseny lelke a tanulmányoknak, mert az ád 
életet és eröt, fokozza a vágyat magasabbra jutni. A párisi 
egyetem igaz, mindig szerette a monopoliumot hajdan, ked-
vetlenül nézvén a szerzetesek oktatását, és ma is csak nehe-
zen tűrvén a tanügyben nekünk már eddig megadott szabad-
ságot. Pedig ez hiba részéről, a verseny üdvös neki, mert 
gátolja, nehogy elaludjék omnipotentiájában. 

Nem lehet ingadoznunk. Czélunk Francziaország né-
hány központi helyein katholikus egyetemeket alapitani a 
lőveni és mások példájára, hol a bölcsészet és theologia a 

töhbi tudományokkal együtt nyerjen teljes kifejlődést. Azok, 
kik ügyesen vinnék keresztül e feladatot, az egyháznak ugy, 
mint Francziaországnak a legnagyobb szolgálatot tennék a 
jelen korban. 

Azt az ellenvetést teszik, hogy a megoldás nehéz a je-
len perczben.. Hogyan győzzünk a kormáúy beleegyezése 
nélkül ? Oda kell előbb hatnunk, hogy beleegyezését kinyer-
jük. erre pedig idő szükséges. De legalább addig is kisértsük 
meg a hittudományi magasabb kiképzést emelni. Először is a 
nagyobb papnöveldékkel kell kezdeni. Szükség a tanárok 
számát növelni, a kiválóbb tehetségüek szármára a tanfolya-
mot meghosszabbítani, növelni a gyakorlatokat, melyekben a 
növendékek tevékenyebb szerepet nyernek, a vitatkozásokat, 
nyilvános üléseket, és szigoruabbá tenni a vizsgákat. 

De valljon ez elég-e? Még ez sem. Először is a növen-
dékek nincsenek képesítve mindannyian a magasabb cursusra, 
de a megyék szüksége miatt az idő is hiányzik. A megyei 
papneveldék bizonyosan üdvös intézetek, és ha nem létezné-
nek, teremteni kellene, de ezeken kivül bizonyos pontokon 
magasabb bölcsészeti és theologiai tanfolyamokra volna 
szükségünk, hová a megyék kitűnőbb növendékei küldetnének 
oly módon, hogy az egész franczia egyház járulna fentartá-
sukhoz, és élvezné előnyeit. 

Ezen intézmények, épen csak két kart foglalván ma-
gokban, nem volnának ugyan egyetemek, de a jövö katholi-
kus egyetemek magvát képeznék. Ezen intézmények igy az 
értelmi élet, és világosság tűzhelyeivé lennének, és hatalmas 
előmozdítás a versenynek és buzgalomnak az egész papságra 
nézve. Kiváló férfiakat, jeles írókat fognának nevelni, azon 
tevékenységet, és értelmi befolyást szerezvén meg a clerusnak 
melyet kell, és hivatva van gyakorolni a vallás és a társada-
lom javának érdekében. 

VERSAILLES. (Vége.) Hogy az egyház csak Isten-
nek köszöni tanát és kormányát, lételét és diadalait, hogy 
élő és független társulat, hogy átokkal illetvén minden téve-
lyeket és bűnöket, melyek e földön jelentkeztek, megmenté 
az igazságokat, intézményeket és elveket, melyekhez fűződ-
nek az emberiség nagy érdekei, hogy ő képezte, nevelte a 
keresztény nemzeteket, és terjeszté közöttük a pogányságé-
nál minden tekintetben magasabb polgárosodást, ezt tagadni 
senkinek sem lehet. És ha küzdelmeiben le nem győzetett, 
onnét van, mert oly fegyverekkel él, melyek az égben készít-
tettek, és melyeket neki Jézus Krisztus szolgáltatott. Ezen 
fegyverek a szent tanitás és a szeretet. 

Ha a történet szövétneke mellett kutat juk a fegyvere-
ket, melyeket eddig ellene használtak, hazugságot, rágalmat, 
tudatlanságot, kevélységet, az igazság gyűlöletét, szenvedé-
lyeket találandunk, a sátán müvét, egyszóval mindazt, a sze-
rencsétlenség mindazon okait , melyek pusztiták e földet. 
Nézzétek a pogány üldözőket, eretnekeket, bölcsészeket, a 
századok merész sophistáit. A nemzetek bölcseinek merik 
magokat nevezni, és az összes conservativ eszmék feldulásá-
ról álmadoznak. Állítják,^hogy ők viszik a nemzeteket felvi-
lágosító szövétnekeket és a legsűrűbb homályban haladnak. 
Avval hízelegnek maguknak, hogy a népeknek a béke jóté-
teményeit hozzák, és mindenütt vihart vetnek. 

A tan, és szeretet, mily fegyverek! az elleneseknek 
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nem halált, hanem életet szereznek. Világosságot hoznak az 
észnek, és tüzet a szívnek. Menjünk vissza gondolatban a 
keresztényelem őskorába, és a lehető legfenségesbb látvány 
terül el szemeink előtt. Az evangelium hirdetése kezdetét 
veszi, ez az igazság napja a láthatáron. A szellemi világ tá-
mad egyszerre az éj setéiében. A szegény halászok, kiket az 
emberek legutolsóbbjainak tekintettek, a többiek fölé emel-
kednek. A teremtés és megváltás titkai megszabadulnak a 
homálytól, és kiindulási pontokúi szolgálnak a legnehezebb 
problémák megoldására. 

A Jézus Krisztus által e világra hozott tüz mindenütt 
meggyullad, és életre hozza Isten és az embertársak szere-
tetét. E kettős szeretet az egoismus lerontása, a létünket 
megmérgesitő bűnök és szenvedélyek gyűlölete, a vallás és 
közjólét szeretete, a kötelesség megkedvelése, erő a megpró-
báltatásokban, a szivek köteléke, békesség az egyedben és 
családban, elve mindannak, mi szép, jó, nagy a társada-
lomban. 

Ez az ut, melyen az ősegyház halad a világ meghódí-
tására. Apostolai, hittudósai, mindmegannyi vitézek, és e ka-
tonák, kik testvérek és megzavarják a pogányokat életszent-
ségök, erényeik által, győzedelmeskednek tanúbizonyságot 
tevén hitük mellett és imádkozván hóhérjaikért. Dicsőén hal-
nak meg, mint az erdőben a fejsze csapása alatt lehulló fák, 
de nyomban mások jelennek meg ugyanazon csatatéren. A 
föld, mely termi őket, kimerithetlenül termékeny kétségen 
kivül az ellenség felhasználván minden kedvező körülményt 
újra meg fog jelenni az eretnekség egész dühével, a rationa-
lismus és materialismus tetszelgős érveivel, egy időre előnyö-
ket vivand ki, de végre is elismerni kényszerülend, hogy ne-
héz Isten müvét megtámadni. A szent tanitás, és szeretet 
fegyvereivel kivívott számos győzelem megvigasztalandja az 
egyházat, és meg fogja reszkedtetni a gonoszokat. 

Ha a történészek ezen küzdelmet az azt megillető ér-
dekekkel követnék, ha megfigyelnék indokaiban, jellegében, 
eredményeiben, figyelemre méltó fontos tanúságot meríthet-
nének belőle, kimutathatnák megdönthetlen módon, hogy 
midőn az egyház az Isten dicsősége és a lelkek üdvének elő-
mozdításán fáradozik, ugyanakkor az emberiség és társada-
lom földi boldogságát is előmozditja. 

Hanem a fejedelmek természetes ambitioja, acaesari jog 
mellett rajongó legisták szenvedélyei, különösen pedig a pro-
testantismus, és az ebből szülemlett álbölcsészet lassan lassan 
a közös központtól a népeket és egyedeket elválasztani töre-
kednek. Avval kezdik, hogy Jézus országának suprematiaját 
tagadják. A pogánysághoz inkább illő elvek segélyével ter-
jesztik, hogy az egyháznak nincs felsőbbsége az állam fölött 
hogy az utóbbi nem csak sajátos működési körében, de abso-
lut módon független. A szabad vizsgát vallási dolgokban leg-
főbb elvnek kiáltják ki. 

Azóta általánossá lön a megrázkodás, és vihar közéig 
minden felöl. Uj elvek alapján akarják a világot felforgatva 
újraépíteni. Szakadárság, eretnekség, pogánynyá lett politika, 
hitetlenség e czélra szövetkeznek. 

E közben az egyház tétlen nem marad, a támadások 
ellen szokott fegyvereit használja. Hirdeti az igazságot, és 
szeretetet gyakorol. Védi magát a hagyomány tekintélye, a 
zsinatok, szentszéki határozatok, szent tudorainak szava által. 

A küzdelem eredményét látjuk. Egy oldalon szemléljük az 
irányt vesztett népeket, melyek nem tudják hol állanak, hová 
indulnak, nyugtalanul keringvén azon rendszerben, melyet e 
szavakba foglalhatnánk : az embernek az anyagbani isteni-
tése. Másik oldalon határozott törhetlen hitet. 

Mialatt a népek és fejedelmek a politikai combinatiok-
ban, a fegyveresek számában, és a fegyverek tökéletességé-
ben keresik biztosságukat, van egy pápa, ki nem reszket, 
hanem nyugodt bizalmában. Nem ragadta-e bámulatra a vi-
lágot bátorsága által a legnehezebb körülmények között, 
nem küzdött-e nagy pápák példájára a jó ügy érdekében ? 
Ma azt tart ja, hogy eljött az óra a beteg szellemek gyógyí-
tására a leghathatósb szert alkalmazni: általános zsinatot 
hirdetett. 

A zsinatnak nem leend nehéz bebizonyítani, hogy a 
népek és kormányok engedve a szabad gondolkozóknak és 
forradalmároknak vésztők elé rohannak, és hogy egyedül 
üdvözítőnk szent tana gyógyíthatja sebeinket, vezetheti 
vissza az értelmeket az igazságra, űzheti ki a szivekből az 
egoismust, és nyithat meg uj korszakot a népeknek, és vele 
áldást és boldogságot. A fejedelmek, és államférfiak, az uj 
bálványok imádói felfogják-e majd IX. Pius gondolatát ? 
Megértendik-e, hogy a jó és rosz kiengesztelhetlen két dolog. 
A világosság, mely a zsinatból ki fog sugározni, elfogja-e 
oszlatni előítéleteiket, és megadni nekik a valódi katholikus 
érzelmet, és mindannak szeretetét, mi a birodalmak dicsősé-
gét képezi ? Bár lehetnénk szerencsések ezt reményleni. 

De bármiként legyen, az egyház kötelességét teljesi-
tendi. Ellenségei, kik folyton ismétlik, hogy nem áll többé 
az emberi ész haladásának magaslatain, és hogy engedni 
kell elveszni, megértendik, miszerint nem ismer vénséget, 
nem fél a küzdelemtől, telve ifjúsággal és erővel, mint akkor, 
midőn a történet legnagyobb két eretnekségének szerzőit 
Ariust és Luthert káihoztatta. 

GENF. A vallási küzdelem, melyre Mermillod püspöki 
czime adott alkalmat, még mindig folyik. Néhány heti szü-
net után az ellenség ismét megmozdult. Az államtanács mű-
ködésének megvizsgálására kiküldött bizottmány megdicsérte 
az államtanácsot, mivel-hogy Mermillod püspöki czimét el 
nem ismerte, és utasította arra, miszerint a jövőben csak 
mint genfi lelkészt ismerje el. Többi között a jelentéstevő 
kiemelte, hogy ezenczim, mely a pápa által adatott, az állam, 
sőt a kath. papság és nép hozzájárulása nélkül jött létre, ami 
annyit is jelenthetett, mintha az utóbbiaknak nem tetszenék. 

A papságot e feltevés sértette, a miért is egy jó alkalmat < 
felhasznált a tiltakozásra és érzelmeinek nyilvánítására. Tud- • 
ni kell ugyanis, hogy ugyanazon héten a nagytanács egy 
törvényt szavazott meg, melynek erejénél fogva az 1815-ben 
egyesitett községek, SiZSiiZ ci katholikusok végre részesittettek 
azon államjavakbani élvezetben, melylyel eddig nem birtak. 
A protestáns egoismus 50 évig késett ezen engedménynyel, 
a miért is a katholikusok közönyösen veendették, ha a nagy-
tanács ugyanekkor nem szüntette volna meg a vallási auto-
nomia azon biztosítékait, melyek az 1815-iki szerződésben 
foglaltattak. 

A papság egybegyülekezett, és alább közlendő felira-
tot határozta küldeni a nagytanácshoz, hogy adjon kifője-
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se3t föpásztora iránti hódolatának, és fejezze ki megütközé-
sét a biztosítékok megsértése fölött. 

A fölirat imigy hangzik : Elnök ur ! Urak ! Mi nem 
akarunk tisztán politikai vitába bocsátkozni ; de miután több 
alkalommal, nevezetesen a sept. 2-án tartott gyűlésen a nagy-
tanács több tagjai megtámadták a kath. életnek hazánkbani 
fejlődését, és mgr. Mermillod állását Genfben, mi nem hall-
gathattunk ezen támadásokra, melyek a kath. papság és hivek 
méltóságát sértik. Ellenünk elkövetett sértésnek tekintjük, és 
sajnáljuk, mert szakadásra nyújt alkalmat azon perczben, 
midőn a cantont felhívják egy törvény megszavazására, mely 
hivatva volna a kedélyek lecsillapítására. Azért kötelességévé 
válik a genfi canton összes papjainak egyhangúlag tiltakozni 
a támadás ellen. 

Sem IX. Pius pápánk, midőn Mermillodot püspökké 
szentelte, sem a lausanei és genfi megyei püspök, midőn 
a genfi cantonnak lelkiekbeni igazgatását reá bizta, sem 
végre M. maga, midőn a reá bízott hivatal kötelmeit tel-
jesiti, törvényt nem sértettek. 

Az ő méltósága nemzeti függetlenségünk biztositéka, 
mert arra szolgál, hogy az összes katholikus elemeket egy-
befüzze hazánk szeretetében. Az ő jelenléte és működése 
négy év óta szerencsés és békés béfolyást gyakorolt. A kath. 
hivek és papság ragaszkodása lelki főnöke iránt növekedett, 
látván a vallás ügyébeni buzgalmát párhuzamosan haladni 
hazaszeretetével. Mermillod oly polgártárs, kire büszkék le-
hetünk. IX. Pius által felszenteltetvén, mgr. Marilley által 
küldetvén jogos czimcket nyert tiszteletünkre és engedel-
mességünkre. 

Egyébiránt is az ő itt léte a kath. hitélet fejlődésének 
következménye, mely törvényes biztositékát leli azon sza-
badságokban, melyre Genf büszke. Türelmetlenség volna, és 
ama jogok megsértése volna viszálkodást hinteni, mely nem 
illő korunkhoz. Soha 1815 óta katholikus képviselőink vagy 

a 'papság nem elegyedtek a protestantismus szervezetének 
kérdéseibe. Mely törvény gátolhatná a katholikusokat abban, 
hogy hason joggal és szabadsággal éljen ? 

Uraim ! az „ultramontán kísértetek" és hason phrázisok 
ürügye alatt a katholicismus ellen inditott harcz nem alkal-
mas arra, hogy lemondásra birassunk a bécsi és turini békekö-
tésekben nyújtott biztositékokról. Szorosan ragaszkodván 
hazánk függetlenségéhez és jövőjéhez, meg tudjuk becsülni a 
törekvéseket, melyeknek czéljok a polgárok közötti béke és 
egyesség megalapítása. Nálunknál senki sem óhajtja jobban 
az egyességet, hogy szilárdítsuk szabad intézményeinket, 
melyek védelmében elsők leendünk. 

Azt hiszszük, hogy a közös jog loyalis módon alkalmazva 
teljes egyenlőség alakjában vallási szabadságunk alapjául 
szolgálhatott volna, de többet érnek a szerződések, min; 
azon kétértelműségek, melyekkel a közös jogot befonni akar-
ják. A sept. 2 iki támadások kettős kötelességévé teszik a 
papságnak ama szerződésekre inkább mint valaha hivatkozni. 

Egyébként az urak emlékezetébe idézzük, miszerént az 
egyházmegyei jelenlegi szerkezet nem alapul semmiféle con-
cordatumon, hanem a souverain pápa szabad engedményén, 
ki maga nevezi ki a püspököt; az 1819-ki breve az egyesség 
biztosítékait kifejezi, és a genfi kormány azt törvénytárába 
felvevén kimondotta, a turini és bécsi jegyzökönyveket ugy 

tekinti mint jogainak alapját, és kötelességeinek irányszabá-
lyát a vallás fentartása és védelme tárgyában. 

Tekintve eme biztositékok számos megsértéseit önök 
nem fogják idegenszerűnek tekinteni, hogy a papság eszkö-
zöket keres, melyek által egyházi kötelmei iránti hűségét a 
haza iránti odaadással kiegyeztethesse. Mi a kath. egyház 
fiai vagyunk, de a hazáé is, kik hirdetik és gyakorolják is a 
hitnek és hazaszeretetnek szövetségét. 

Fogadják elnök ur és urak mély tiszteletünk kifejezé-
sét. (Következnek az aláirások.) 

IRODALOM. 
„La theologie dite de Toulouse" par M. Bonal, prêtre 

de Saint-Sulpice. 6. volumes. 

(Folyt) 

Az értekezések fölosztása, melyet a többi irók rende-
sen a régiebbektől vettek át, itt egészen uj, és magának a 
dolognak bensejéből foly oly tisztasággal, hogy szinte meg-
lepi az embert, hogy azt máshol nem találja szintén ugy. 
Például a religióról szóló fejezetben két kérdés képezi az 
alaprajzot : lehetséges-e természetfölötti kinyilatkoztatás? 
adatott-e ilyen az emberi nemnek? Az egyházról szóló érte-
kezésben, mely többnyire zavart szokott lenni más köny-
vekben, először is az egyház lényeges tulajdonairól van szó, 
melyeket annak Jézus Krisztus adott ; azután ezek alkal-
maztatnak a romai egyházra, hogy kitűnjék ennek valódi-
sága ; valamint az eretnek vagy szakadár felekezetekre is, 
hogy kiderüljön ezek hamis volta. Az Incarnatioról szóló fe-
jezet három fő elven alapul. Az incarnatio létezése, annak 
czélja és a mód ezen czél valósítására. A malasztot tárgyaló 
értekezés az egész természetfölötti rendet öt tételben fejte-
geti : a természetfölötti rendnek fogalma, annak állapotja 
Adamban, megrontása a bün által, megujulása a megszentelő 
malaszt által, befejezése a uégy utolsó dolog által. Semmi 
sem egyszerűbb, logikaiabb de egyszersmind ujabb is mint 
ezen beosztás. 

A szerzőnek tanitói s elválhatlan vezetői félreismerhet-
lenül sz. Tamás, Suarez és sz. Liguori voltak. Némelyek 
épen azon akadtak fönn, hogy majdnem minden lapon ezen 
nagy tudósok tanitmányával, okoskodásával találkoztak. Mi 
nem osztozhatunk ezen gáncsolásban, sem a szerző nem 
mondható plagiatornak. Assimilálva magában a halhatatlan 
remekművek szellemét, lényegét, mesterileg adja azt vissza 
uj alakban, sajátszerű jelleggel és teljesen napjaink által 
igényelt modorban, lerinei sz. Vincze intelme szerént : non 
dicas nova sed nove. 

Egyik kitűnő főpap mondá ékes beszédében az angyali 
tudorról. Hiányzik nekünk sz. Tamás ; és azon nap, melyen 
a hitvédők, igehirdetők, mysticus irók föltámasztandják szá-
munkra ezen nagy férfiút, hacsak részletekben is ; azon nap, 
melyen mindazok, kik képviselik az egyházat, át lesznek 
hatva sz. Tamás szellemétől, tanától és azt terjesztendik mint 
termékenyítő vizet a városokban és falukban, azon nap ki-
mondhatlan világosságot fog ömleszteni az értelembe, s talán 
nagy enyhületet a szivekbe. 

Ezen óhajtás teljesült a munka által, melylyel foglal-
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k ózunk, és azon papnöveldékben, melyek azt kézikönyvül 
elfogadták. Szent Tamásnak erélyes, tiszta, velős tanitása tel-
jes mederben foly e hat kötetben, melyek legalkalmasabbak 
annak közönségesitésére a papság közt, és közhasznositására. 

Minden kérdéa józan bőséggel van tárgyalva, mi fölös-
legessé teszi a tanulmány bővebb dictálását, mely oly fárad-
ságos a tanulókra, oly kártékony az élőszóvali előadásra, 
melyet semmi sem pótolhat. 

Elöhozatik ott legnagyobb része a vitakérdéseknek, gon-
dosan meghatároztatik minden tétel, minden corollarium bizo 
nyosságának, valóságának lehető foka. A tudomány kivált az 
elemi, csak ezen kettős föltétel alatt lehet igazán hasznos. 

A szentírás- és hagyományból bőven kölcsönzött érvek 
mellett a szerző kiterjeszkedik az észokokra is, hogy ekkép 
a bölcsészetet is gyümölcsözővé tegye a theologiának és kie-
légítse a kor igényeit. 

A régi, elavult ellenvetéseket napjaink téveivel, vitái-
val pótolja. Különösen olvasva azon ellenvetéseket, me-
lyek a hitről, egyházról, megtestesülés-, kegyelem- és oltári-
szentségről szóló értekezésekbe vannak szőve, első pillanatra 
átlátjuk azoknak mind korszerűségét, mind alkalmas megol-
dásuknak nagy fontosságát. 

Több értekezésről dicséretesen emlékeztek az általunk 
fölhozott bizonyítványok; hajlandók vagyunk azonban jelezni 
azokat is, melyek bennünket különösen kielégitettek. 

A religioról szóló értekezésben, a csudáknak fogalma, 
lehetősége, megkülönböztető jelei tüzetesek, magának a dolog-
nak természetéből származtatvák oly praecisioval, logicaikö 
vetkezetességgel, hogy ilyesmit hasztalan keresnénk más, ha-
sontartalmu könyvekben. Ilyen tisztán kifejtett elvek mellett 
könnyű belátni a rationalismus és naturalismus jelenleg divó 
különféle rendszereinek képtelenségét, melyeknek tudomá-
nyos és rugékony erejök egyedül a vakmerő tagadásban és a 
természetfölötti rendnek nem tudásában áll. 

A theologiai tanulmányokban gyakorolt minden érte-
lem olvasva ezen műben az egyházról szóló részletet meg le-
szen lepetve azon páratlan egyöntetűség, egység által, mely-
ben az egyház alkotmánya föltűnik; midőn a szerző, előadván 
ezen alkotmányt egész összefüggésében, az isteni fény, sze-
retet és mindenhatóságnak minden nyilvánulásait, a történe-
lemnek összes bizoeyitékait, a keresztény, sőt magának a ter-
mészeti világnak is minden mozgalmait, mindent mi 
szép és dicső, ezen bámulandó testület, az egyház felé irá-
nyoz, és fönséges fejére halmoz minden magasztost, mint 
látható szegletkövére az egyház boltozatának, mely Krisztus 
isteni kezei által emeltetett a végre, hogy betöltene időt és 
tért, és a hivőkre nézve az égi Jeruzsálemnek lenne végtelen 
és örök előcsarnoka. 1-k. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Olmüzben a consistoriumf helyiségek hatóságilag 

lepecsételtettek. 

- A spanyol foradalom, mely Isabellát trónvesztettnek 
kiáltotta ki, első teendői közé sorolta Mendizabalnak emlé-
ket állítani. Annyit zajontak a lapok, hogy a spanyol szo-
morú állami állapotoknak a papság az oka, mely azért gyü-
löltetik is, azonban ellenkezőt látszik tanúsítani az, hogy a 
mostani spanyol forradalom alatt mindeddig semmiféle mél-
tatlankodás sem követtetett el az egyház vagy papság ellen. 

— Rómából irják, hogy naponként érkeznek levelek a 
püspököktől a világ legtávolabb részeiből, kik örömüket 
nyilvánítják a leendő concilium fölött, melytől a legjobb 
eredményeket várják. Némely 8 0 éves aggastyánok alázat-
tal bocsánatért esdenek, ha koruk által akadályoztatnának 
a megjelenésben; azonban előleges beegyezésőket jelentik ki 
mindenbe, a mi ott határoztatni fog. 

— Badenben az alkotmány-ünnep emléknapján köztet-
szés közt lepleztetett le 6-ik Albrecht osztrák föherczeg em-
lékszobra ; ő alapította az egyetemet; mely incidensből kérdi 
egy badeni levelező : Mikép illik ezen emlékszobor oly időbe, 
midőn a Zähringerek kormánya a legilloyalisabb eszközök-
kel is küzd a ka th egyház ellen, melynek pedig föntartására 
lön az egyetem alapítva ? — A badeni clerusnak meg volt 
tiltva minden részvétel az alkotmány-ünnepben, és azért nem 
is tartatott sehol isteni szolgálat. A tilalom nem az alkot-
mányt, hanem a nevében űzött visszaéléseket illette, melyek 
mindenkor az egyház kárával járnak. 

—- Popiel, plocki püspöknek példáját követte Mayer-
ezak kielcei püspök is, tudnillik ő sem küldött delegátust a 
pétervári kath. synodusba ; de ugyanazon sorsban is része-
sült, deportáltatott. Hasonlót írnak a lapok Skupienski, kali-
schi püspökről is. 

— A sz. pétervári kormány Romában egy igen befo-
lyásos személy által okmányokat terjesztett volna elő, melyek 
a kath. püspökök iránti eljárását igazolni akar ják, egyszers-
mind pedig alkudozási pontokat foglalnak magokban a varsói, 
mohilevi érseki, valamint a többi püspöki székek betöltésére 
nézve is. Az előbbi varsói érsek, Felinski, ezen méltóságától 
fölmentetett a szentszék által, az orosz kormánytól évidijt 
nyer, melyet Romában költhet el. Mindegyik püspöki székre 
a curia 6 egyént jelöl ki, kik közül az orosz kormány választ 
és kinevez. — Szép fordulat, de mint lehet ezzel megegyez-
tetni a katholikusok folytonos üldöztetését? 

— A szentatya a protestánsokat is fölszólítja, venné-
nek részt a conciliumban, és térjenek vissza az egyház kebe-
lébe, melytől oly gyászos körülmények közt eltértek. A Ti-
mes gányolja az egyházfő e szeretetteljes meghívását. A 
szentatyának mindenkit meghívó szózata is elégge tanúskodik 
azon egyedül a kath. egyházban fönlevő mély meggyőződés-
ről, hogy az igazság nála van, melynek terjesztéseért kész az 
egyház feje feledni a szakadást minden sértéseivel, csakhogy 
diadalra emelje az igazságot és mindenkit annak megismeré-
sére juttasson. 

— Az ágostai hitvallású magyar egyház közgyűlést 
tart e napokban Pesten, és elhatározta kérvényt nyújtani be 
az országgyűlésnek, hogy a vallási jogegyenlőség minden rész-
letében valósittassék, és először az interconfessionalis, és csak 
ezután tárgyaltassék az iskolai törvényjavaslat. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÂK JÁNOS. 
Nyomatott. Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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Autonómiánk. 
(Vége.) 

Ezen éljenzésekkel kisért beszéd után felkelt 
Gr. Károlyi György s oda nyilatkozott, misze-

rént legczélszeriibb lenne a püspöki kar által tervezett 
munkálatot felolvasni. — Mielőtt azonban ez indít-
vány discussió alá vétetett volna, felállott 

Deák Ferencz, s feszült figyelem között, követ-
kezőleg nyilatkozott: 

Örömmel, tisztelettel üdvözlöm egyházunk fő-
papjainak azon szándékát, hogy hazánkban római 
katholica egyház autonómiáját igyekeznek létesiteni. 
Az egyház főpásztorai vették magas hivatásukhoz 
képest kezeikbe a kezdeményezést, az autonomia ter-
vezetéről részletes javaslatot készitettek, azt most e 
tanácskozmány elé terjesztve, hogy e fontos tárgy 
feletti nézeteinket mi is előadhassuk. 

Megtiszteltetésnek tekintem azt saját szemé-
lyemre nézve, hogy e tanácskozmányba meghivat-
tam , s a főméltóságu herczeg-prímásnak e meghi-
vásért köszönetet mondok, és az által vélem legin-
kább viszonozhatni a bizalmat és megtiszteltetést, 
ha tartózkodás nélkül mondom el teljes őszinteség-
gel nézeteimet. 

Vallásunk alapelve a szeretet, Krisztus vallása 
a szeretet vallása, s e szent elvhez hűtlenek soha és 
senki irányában nem lehetünk. Mi, hazánk romai 
kath. vallású polgárai, egyháziak ugy mint világiak 
nem akarhatjuk, hogy egyházunk más egyházak felett 
hatalmat gyakoroljon: mi másokat elnyomni nem aka-
runk, nem akarjuk, hogy az állam minket más egy-
házak fölé emeljen s kiválólag pártoljon ; de azt sem 
akarjuk, hogy gyámkodjék egyházi ügyeink felett, 
azokat saját hatalmával intézze, s minket gyámko-
dása mellett azok törvényszerű rendezésében hatal-

mával gátoljon. Mi az államtól csak az oltalmat kí-
vánjuk, melyet az államban létező minden hitfeleke-
zet joggal kívánhat, tiszteletben tart juk az állam 
törvényes hatalmát, de egyházunk ügyeinek szerve-
zésére és vezetésére nézve szabadságot és egyenjo-
gúságot kivánunk, s független önállást. Ebből áll a 
katholika egyház autonómiája, melyhez jogunk van, 
s melyet elérni törekszünk. 

E fontos czélnak elérése s megszilárdítása egye-
sült erőt kiván, s kölcsönös türelemmel és keresz-
tényi szeretettel párosult közreműködését egyháziak-
nak és világiaknak. Isten oltalmazzon attól, hogy a 
kath. egyház világi és egyházi tagjai között e fontos 
és szükséges tárgyban szakadás támadjon, veszélyes 
volna ez mind az egyházra, mind a hazára nézve. 

r És épen azért, hogy ily szakadásnak még lehe-
tősége is megelőztessék, különös óvatosságot kiván-
nak már az első lépések, melyeknél leginkább a 
közben keletkezhető bizalmatlanságot kell kerül-
nünk. Korunknak, fájdalom, sajátságos szomorú jel-
lege a gyanakodás és gyanúsítás, s ez hazánkban is 
gyakran előfordul. Ismeretlen s nem értett vagy 
félreértett dolgok iránt könnyen támad gyanú az 
emberek kebelében. — Ennek folytán még a legjobb 
szándék is gyanusitva lesz, s ez a várt gyümölcsöt 
már virágában elhervasztja. — Óvakodjunk a lehe-
tőségig ettől, hogy a viszálkodás károssá ne tegye a 
mitől annyit reméltünk, s ne jöhessen idő, midőn 
mind az egyházi, mind a világi katholikusok meg-
bánhatnák a kérdés megindítását. 

A katholikus autonomia tettleges létesitése még 
uj eszme hazánkban, melyet részleteiben és követke-
zéseiben sokan nem is értenek, ugyanazért igyekez-
nünk kell, hogy annak megállapítása minden bizal-
matlanság és gyanú kizárásával jöjjön létre. 

A katholikus autonómia az egész kath. egyhá-
zat illeti. A római katholikus egyház pedig a r. kath. 
vallást követő egyháziak és világiak összesége. Ezen 
összeségnek van joga az autonomiát megállapítani s 
annak jogait gyakorolni ; ma miután azt egész ösz-
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szeségében nem teljesítheti, képviselet által kell 
gyakorolnia. 

A kath. egyház ezen összeségének tulnyomólag 
nagyobb részét kétségtelenül a világiak teszik. Nem 
kívánhatjuk ugyan, hogy az összes egyházat illető 
ügyek vezetésében az egyházi rend csupán csak szám-
aránya szerént bírjon befolyással; de azon kívá-
nat , hogy minden ily ügyeknél a képviseletben a 
világiak legyenek tulnyomólag képviselve, méltá-
nyos és igazságos, s ezt az eszmét maga a mélyen 
tisztelt püspöki kar is követte javaslatában 

Mi, kik e tanácskozmányon együtt vagyunk, 
csak véleményt mondhatunk, de nem vagyunk jogo-
sitva, magunkat a katholika egyház képviselőinek 
tekinteni, s annak nevében liatározólag felszóllalni. 

Azonban a dolgot meg kellett valakinek kez-
deni, s ezt megtette a nagyméltóságú püspöki kar, 
midőn javaslatot készített, mely szerént a katholikus 
autonómia meg volna indítandó. 

De hogy a dolog ily megindulása ellen bizal-
matlanság ne támadjon, s azon vád ne emeltethes-
sék, hogy az autonómiát nem az összes római kath. 
egyház állapította meg szabadon választott képvise-
lői által, — 

„Véleményem, s ha szabad ugy szólnom, taná-
csom a teendőkre s azok sorozatára nézve a követ-
kező : A mélyen tisztelt püspöki kar, mely magas 
egyházi állásánál fogva hivatva van a kezdeménye-
zésre, most egyelőre ne bocsátkozzék a javaslatban 
a katholikus egyház szervezésébe ; hanem csak azon 
szabályok megállapítására szorítkozzék, melyek sze-
rént a rom. kath. vallást követő egyházi s világi 
honpolgárok meghatározott számú képviselőket vá-
laszszanak. 

De ezen szám ugy állapittassék meg, hogy a 
túlnyomó mennyiség a világiakat illesse. E választási 
szabályoknak ő Felsége által lett megerősitése után 
megválasztandó lesz a szabályokban körülirt módon 
az első gyülekezet. E gyülekezet azonban az autonó-
mia szervezésébe szintén ne bocsátkozzék, mert az 
szorosan véve az összes római kath. egyház teljes 
képviseletének nem tekintethetik, minthogy némileg 
octroyált szabályok alapján leend választva, a mi 
az első kezdetnél máskép nem is történhetett, — ha-
nem e gyülekezet dolgozzon ki egy rendszeres vá-
lasztási módot, mely szerént azután a róm. kath. 
egyház összegének ujabb gyülekezete lesz megvá-
lasztandó. Ez a másodszor választott gyülekezet 
fogja a Magyarországi autonom róm. kath. egyházat 
teljesen képviselni, — ez fogja az autonómiának 

szervezetét, kezelését, az egyháztanácsnak felállítá-
sát és hatáskörét, szóval az autonómiának minden 
részleteit megállapítani, kivéve azonban vallásunk 
dogmáit, az isteni szolgálatot, az egyházi személyek 
fegyelmét s a papság nevelését, melyek az egyház 
világi tagjainak hatásköréhez nem fognak tartozni. 

Hiszem, hogy ily módon sok bizalmatlanság-
nak, kétségnek és gyanakodásnak eleje vétetvén, az 
egyház világi és papi tagjainak őszinte közreműkö-
dése által az óhajtott czélt inkább elérhetjük." 

Deák Ferencz ezen javaslata átalános helyeslés-
sel találkozott ; — azonban Perczel Mór felszólalt, s 
előre bocsátván őszinte elismerését a magyar püs-
pöki kar gondoskodása iránt, s részéről is hozzájá-
rulván a választások eszközlésére nézve azon előle-
ges eljáráshoz, melyet Deák Ferencz nagy hazánfia 
indítványozott, csupán azt kívánná, hogy a szerve-
zendő autonómia intézkedési tárgyaiból ne záratná-
nak ki a dogma s azon egyéb ügyek sem, melyeket 
Deák Ferencz mint nem a világi autonómia alá tar-
tozandókat elsorolt ! ! 

Erre az ország herczeg-prímása határozottan 
kijelenté, hogy mindaz, a mit az egyház a világi hí-
vekkel a szervezendő autonómia körében megoszt-
hat, a tervezett javaslat első §-ban elsoroltatik ; — 
ezen határon tul azonban a világi elemet az egyház 
alkotmánya által a fő- és alpásztoroknak kizárólag 
fenntartott körbe bebocsátani nem lehet, s hogy a 
püspökök mindent megtehetnek, csak azt nem. hogy 
megszűnjenek katholikus püspökök lenni. 

E nyilatkozat folyamában végre ő herczegsége 
azt inditványozá, hogy Deák Ferencz véleménye 
minden további vita nélkül határozattá emeltessék. 

A herczeg-primás ezen indítványa éljenzések-
kel kisért egyetemes helyesléssel fogadtatván a ve-
gyes tanácskozmány e napi ülése bezáratott. 

SANCTISSIXI1 DOMINI NOSTRI 

P I I 
D l V I N A P R O V I D E N T I A 

PÂPAE IX, 
L I T T E R A E APOSTOL IC AE, 

AD OMNES PROTESTANTES, ALIOSQUE ACATHOLICOS. 

Jam vos omnes noveritis, Nos licet immerentes ad 
banc Petri Cathedram evectos, et iccirco supremo univorsae 
catholicae Ecclesiae regimini, et curae ab ipso Christo Do-
mino Nobis diviuitus commissae praepositos opportunum exi-
stimasse, omnes Venerabiles Fratrès totius orbis Episcopos 
apud Nos vocare, et in OEcumenicum Concilium futuro anno 
concelebrandum cogere, ut cum eisdem Venerabilibus Fratri-
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bus, in sollicitudinis Nostrae partem vocatis ea omnia eonsilia 
suscipere possimtis, quae magis opportun a, ac necessaria 
sint, tum ad dissipandas tot pestiferorum errorum tonebras, qui 
cum summo animarum damno ubique in dies dominantur et de-
bacchantur, tum ad quotidie magis eonstituendum, et ampli-
ticandum in christianis populis vigilantiae Nostrae conereditis 
verae tidei, justitiae, veraeque Dei pacis Regnum.Ac vehemen-
ter confisi arctissimo etamantissimo conjunctions foedere, quo 
Nobis, et Apost. huic Sedi iidem Venerabiles Fratres mirifiee 
obstricti sunt, qui nunquam intermiserunt omni supremi No-
stri Pontificatus tempore splendidissima erga Nos, et eamdem 
Sedem tidei, ainoris, et observantiae testimonia praebere, ea 
profecto spe nitimur fore ut veluti praeteritis saecuÜ3 alia ge-
neralia Concilia, ita etiam praesenti saeculo Concilium hoc 
< )Ecumenicum a Nobis indictum uberes, laetissimosque, divina 
adspirante gratia, fructus emittat pro majore Dei gloria, ac 
sempiterna hominum salute. 

Itaque in hanc spem erecti, ac Domini Nostri Jesu 
Christi, qui pro universi humani generis salute tradidit ani-
mam suam, caritate, excitati, et compulsi, haud possumus, 
quin futuri Concilii occasione eos omnes Apostolicis, ac pater-
nis Nostris verbis alloquamur, qui etiamsi eumdem Christum 
Jesum veluti Redemptorem agnoscant, et in christiano nomine 
glorientur, tarnen veram Christi fidem haud profitentur, neque 
catholicae Ecclesiae communionem sequuntur. Atque id agi-
mus, ut omni studio et caritate eos vel maxime moneamus, 
exhortemur, et obsecremus, ut serio considerare et animad-
vertere velint, num ipsi viam ab eodem Christo Domino prae-
scriptam sectentur, quae ad aeternam perdueit salutem. Et 
quidem nemo inticiari, ac dubitare potest, ipsum Christum 
Jesum ut humanis omnibus generationibus redemptionis suae 
fructus applicaret, suam hie in terris supra Petrum unicam 
aedificasse Ecclesiam, idest unatn, sanctam, catholicam, apo-
stolicam, eique necessarian! omnem contulisse potestatem, ut 
integrum inviolatumque custodiretur tidei depositum, ac eadem 
tides omnibus populis, gentibus, nationibus traderetur, ut per 
baptisma omnes in mysticum saum corpus cooptarentur ho-
mines , et in ipsis semper servaretur, ac perficeretur, ilia 
nova vita gratiae, sine qua nemo potest unquam aeternam 
mereri et assequi vitam, utque eadem Ecclesia, quae mysticum 
su um constituit corpus in sua propria natura semper stabilis 
et immota usque ad consummationem saeculi permaneret, 
vigeret, et omnibus filiis suis omnia salutis praesidia suppedi-
taret. Nunc vero qui accurate consideret ac meditetur condi -
tionem, in qua versantur variae, et inter se discrepantes reli-
giosae societates sejunctae a catholica Ecclesia, quae a Christo 
Domino, ejusque Apostolis sine intermissione per legitimos 
sacros suos Pastores semper exercuit, et in praesentia etiam 
exercet divinam potestatem sibi ab ipso Domino traditam, vel 
facile sibi persuadere debebit,neque aliquam peculiarem, neque 
omnes simul conjunctas ex eisdem societatibus ullo modo con-
stituere, et esse illam anum et catholicam Ecclesiam,quam Chri-
stus Dominus aedificavit, constituit, et esse voluit, neque mem-
brum,aut partem ejusdem Ecclesiae ullo modo dici posse,quan-
doquidem sunt a cath.uriitate visibiliter divisae. Cum enim ejus-
modi societates careant viva ilia, et a Deo constituta auctoritate, 
quae homines res fidei,morumque disciplinam praesertim docet., 
eosque dirigit, ac moderatur in iis omnibus, quae ad aeternam 

salutem pertinent, tum societates ipsae in suis doctrinis conti-
nenter variarunt, et haec mobilitás, ac instabilitás apud eas-
dem societates nunquam cessât. Quisque vel facile intelligit, 
et clare aperteque noscit, id vel maxime adversari Ecclesiae 
a Christo Domino institutae, in qua Veritas semper stabilis, 
nullique unquam immutationi obnoxia persistere debet, veluti 
depositum eidem Ecclesiae traditum integerrime custodiendum 
pro cujus custodia Spiritus Sancti praesentia, auxiliumque 
ipsi Ecclesiae fuit perpetuo promissum. Nemo autem ignorât, 
ex hisce doctrinarum, et opinionum dissidiis socialia quoque 
oriri schismata, atque ex his originem habere innumerabiles 
eommuniones, et sectas, quae cum summo ehmtianae, civilis-
que reipublicae damno magis in dies propagantur. 

Enimvero quicumque religionem veluti humanae socie-
tatis fundamentum cognoscit, non poterit non agnoscere, et 
fateri quantam in civilem societatem vim ejusmodi principio-
rum, ac religiosarum societatum inter se pugnantium divisio, 
ac discrepantia exercuerit, et quam vehementer negatio au-
ctoritatis a Deo constitutae ad humani intellectus persuasio • 
nes regendas, atque ad hominum tum in priva ta, tum in so-
ciali vita actiones dirigendas excitaverit, promoverit, et alu-
erit hos infelicissimos rerum, ac temporum motus et perturba-
tiones, quibus omnes fere populi miserandum in modum agi-
tantur, et affliguntur. 

Quamobrem ii omnes, qui Ecclesiae catholicae unitatem 
et veritatem non tenent,*) occasionem amplectantur hujus 
Concilii, quo Ecclesia Catholica, cui eorum Majores adscripti 
erant, novum intimae unitatis, et inexpugnabilis vitális sui 
roboris exhibet argumentum, ac indigentiis eorum cordis res-
pondentes ab eo statu se eripere studeant, in quo de sua pro-
pria salute securi esse non possunt. Nec desinant ferventissi-
mas miserationum Domino offerre preces, ut divisionis murum 
disjiciat, errorum caliginem depellat, eosque ad sinurn sanctae 
Matris Ecclesiae reducat, in qua eorum Majores salutaria vitae 
pascua habuere, et in qua solum intégra Christi Jesu doctrina 
servatur, traditur, et coelestis gratiae dispensantur my3teria. 

Nos quidem cum ex supremi Apostoliéi Nostri ministerii 
officio Nobis ab ipso Christo Domino commisso omnes boni 
pastoris partes studiosissime explore, et omnes universi terra-
rum orbis homines paterna caritate prosequi, et amplecti de-
beamus, tum has Nostras ad omnes christianosa Nobis sejun-
ctos Litteras damus, quibus eos etiam, atque etiam hortamur 
et obsecramus, ut ad unicum Christi ovile redire festinent ; 
quandoquidem eorum in Christ? Jesu salutem ex animo 
summopere optamus, ac timemus ne eidem Nostro Judici ratio 
a Nobis aliquando sit reddenda, nisi, quantum in Nobis est 
ipsis ostendamus, et muniamus viam ad eamdem aeternam 
assequendam salutem. In omni certe oratione, et obsecratione, 
cum gratiarum actione nunquam desistimus dies noctesque 
pro ipsis caelestium luminum, et gratiarum abundantiam ab 
aeterno animarum Pastore humiliter, enixeque exposcere. 
Et quoniam vicariam Ejus hie in terris licet immerito gerimus 
operam, iccirco errantium filiorum ad catholicae Ecclesiae re-
versionem expansis manibus ardentissime expectamus, ut eos 
in coelestis Patris domum amantissime excipere, et inhexau-
stis ejus thesauris ditare possimus. Etenim ex hoc optatissimo 

*) S. August. Ep. I .xr , al CCXXII. 
31 * 
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ad veritatis et communionis cum catholica Ecclesia reditu non 
solum singulorum, sed totius etiam christianae societatis salus 
maxime pendet, et universus mundus vera pace perfrui non 
potest, nisi fiat unum ovile, et unus pastor. 

Datum Romae, apud S. Petrum, die 13 Septembris 
1868. 

Pontificatus Nostri Anno Vicesimotertio. 

A Szent-László-Társnlat vándorgyűlései. 

A Szent-László-Társulat győri nagygyűléséről jövök. 
Édes reménynyel és szép tervekkel indultam útra a várva-
várt napon, mely bennünket, elvben és czélban társakat, a 
közös szeretet, buzgalom és lelkesülés örömeiben is egyesí-
tendő vala. Reményeim a jó ég áldása folytán a valósulás 
boldogitó érzetére jutottak. Mily édes vala, a nagygyűlés 
legalább ötszázat számláló tagjaiban gyökeres elvrokonokra 
ismernem ! Mily lelkesitő vala, a kath. meggyőződés szivet-
rázó hangjait hallanom ! Mily megható vala, a kath. egyház 
és fejei iránt való gyermeki tisztelet, szeretet és ragaszkodás 
fényes jeleit látnom ! Mily elragadó vala, a kath. honszeretet 
hűségét, tapintatosságát és áldozatkészségét magasztos té-
nyekben szemlélnem ! Valóban : Verba movent, sed exempla 
trahunt ! Mondja csak valaki, hogy a nagygyűlés csupa czif-
raság, jelentéktelen és fölösleges: s mi őt a jövő évi, Pécsett 
tartandó gyülekezetre utaljuk, hogy ott saját érzékeivel győ-
ződjék meg a Szent-László-Társulat vándorgyűléseinek kor-
szerűségéről, hasznáról és nagy horderejéről. Mig a lapok 
hasábjain tett nyilatkozatok és a szük magánkörben véghez-
vitt egyház- és honszereteti tények legtöbbnyire rövid ideig 

irtó hatást szülnek, sőt tán nyom nélkül enyésznek el a 
világesemények rohanó árjaiban : addig a hitbuzgó katholi-
kusok gyűléseiben minden jó szó, minden helyes indítvány, 
minden vallásos és nemes tett százazoroztatik, és igy hat a 
még kevesbbé fogékony keblekre is. írásban a puszta ész, 
gyűlésben pedig az élet nyilatkozik ; s a mily különbség van 
az elolvasott és elszavallott beszéd hatása között, oly feltűnő 
a tagok életbeli és gyakorlati közlekedésének eredménye is. 
Nem csak muló fölhevülés avagy pillanatnyi eltökélés az, 
mire a Szent-László-Társulat vándorgyűlései alkalmat adnak ; 
hanem egyenes fölvilágositás, ismertetés, érdekfüzés által a 
kedélyek is közelebb hozatnak egymáshoz, jobban tár-
sulnak, összesimulnak s aranylánczként fonódnak a zász-
ló köré, melyen az egyház- és honszeretet jelszóként 
ragyog ! 

De ne vélje senki, hogy mi csak száraz okoskodással 
akarunk bizonyitani. Szándékunk épen ellenkező, t. i. a győri 
nagygyűlés után tényekre alapított, gyakorlati észleleteinket 
rajzolni, s ez által a Szent-László Társulat vándorgyűléseinek 
életbevágó hatását szem elé állítani. 

Midőn a Szent László-Társulat évenkinti nagygyűléseit 
honunk különböző vidékeire s főkép püspöki székvárosokba 
át-áttenni határozta : ez által kétségkívül a katholikusoknak 
főpásztoraik körüli tömörítésére — korunknak e fő-fő szük-
ségletére— czélzott. íme a gyakorlat meg is mutatta, hogy ez 
eszme magasztos czélját elérte ! Lelkünk vigaszdus épülésé-
vel láttuk, mint sorakoznak legtekintélyesebb egyházi és világi-
hiveink főpásztoraink körébe; mily tiszteletteljes figyelemmel 

kisérik lépteiket; mint sietnek minden legkisebb alkalmat 
megragadni, hogy fiúi szeretetüknek és egész odaadásuknak 
harsogó kifejezést adjanak. Méltgos püspökeink megjelenése 
mindenkor és mindenütt lázas lelkesültséget és szűnni nem 
akaró éljenzést idézett elő ; szavaik feltűnő figyelemmel és 
tisztelettel hallgattattak ; az ő nyájas leereszkedésök mélyen 
érezteté velünk, hogy ők Krisztusban leggyöngédebb atyáink, 
s mi ezer hálára kötelezett fiaik vagyunk. Mindnyájan érez-
tük és tapasztaltuk, hogy ők az egész gyülekezetben a delejtü, 
mely nélkül a kitartó rend és lelkesülés irányt vesztve szét-
oszlott volna. Mily megható tanújele az a fiúi tiszteletnek és 
ragaszkodásnak, midőn a gyűlés közben elmenni készülő gr. 
Cziráky J . a győri megyés püspök ő mltga elé térdelve áldá-
sát kérte ! Szintúgy midőn a gyűlés végleges befejeztével az 
egész gyülekezet ünnepélyesen, hatalmas sorban a bámuló 
városon keresztül a püspökvárba vonult, hogy ott a megyés 
és az elnöklő főpásztorok előtt szivből fakadt háláját lerója ! 
— De hogyan is lehetne ez máskép? Hisz minden fölvilágo-
sult valódi katholikus tudja, hogy őt hite és üdvössége okvet-
lenül a papsághoz s ez által a püspökhöz utal ja; tudja, hogy 
a püspöki hatalomtolj és hivő alárendeltség nélkül nincs egy-
ség, nincs rend, nincs isteni tekintély az egyházban ! Azért 
inté annyiszor és oly nyomatékosan a híveket püspökeikkel 
tartásra már az antiochiai vértanú, sz. Ignácz ; midőn többi 
közt a philadelphiaiakhoz (cap. 3.) irá : „Quotquot enim Dei et 
Jesu Xti sunt, hi sunt cum Episcopo;" — és a trallabcliekhez 
(cap. 13.): „Subjecti estote Episcopo ot vobis mutuo, ut Jesus 
Xtus Patri in humana sua natura et apostoli Xto et Patri et 
Spiritui, ut unio sit et carnalis et spirituális ;" — és vegre a 
smyrnaiakhoz (cap. 8.) : „Ubi comparuerit Episcopus, ibi et 
multitudo sit ; quemadmodum, ubi fuerit Christus Jesus, ibi 
catholica est ecclesia!" Annál jobban érezzük pedig, s kell is 
éreznünk, ily összetartás é3 pásztori vezetés szükségét, minél 
inkább törekszik napjaink pokoli ármánya a hivő nyájat meg-
zavarni, főpásztoraitól elidegeníteni és lassankint elszakasz-
tani. Mig főpásztorainkkal egy test egy lélek vagyunk, addig 
legyözhetlenek s leigázhatlanok is vagyunk ; de mihelyt az 
irányadó középponttól eltérünk, a romlás és tévedés terére 
sodortatunk. 

A második főnyeremény, melyet a Szent-László-Társu-
lat vándorgyűlései nyújtanak nem egyéb, mint a világiak 
nyílt föllépése a katholikus ügyek mellett. A papság maga 
lépjen bár föl a legalaposabb tudománynyal, vagy beszéljen 
a leglogikaibb ékesszólás nyelvén : de ha elszigetelten áll, 
legszentebb törekvései is elismerés és követés nélkül marad-
nak ; s ha a kath. ügyek mellett a világi hiveket — egyhá-
zunk e zömét — nélkülözi, fölhivásai, segélykiáltásai s j a j jai 
a pusztában kiáltónak szavaiként hangzanak el. Sőt még 
kedvezőbb körülmények között is a papság erélyes föllépését 
a világ előtt legtöbbnyire azon rideg, kislelkü, oknélküli, de 
közönséges refrain hiusítja meg, miszerént Cicero pro domo 
sua. Azonban lépjen föl csak nyíltan egy független, szilárd 
jellemű s tudományos világi az egyház és törekvései mellett : 
s tapasztalandjuk mily általános tiszteletet vivnak ki tiszta 
meggyőződést lehelő szavai ; mint enyésznek el nyomukban 
a kislelkűség rideg kételyei ; mint hevülnek föl a kedélyek, 
s mint hódolnak meg a gyanusithatlan igazság és szent jogai 
előtt. Kinek nem örvendett volna szive, midőn ugyanazon 
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zöld asztalnál a méltgos püpökök és főpapok mellett ott látta 
a bámult ékesszólásu és tapintatu Cziráky Ján., Zichy-Fer-
raris B., Apponyi Al. grófokat, Balogh Kornél és Tóth Bá-
lint k. tanácsosokat, Döry Mik. cs. k. kamarást, a nagynevű 
Majer Károlyt és a szép számmal jelenlevő ügyvédeket, egye-
temi vagy felsőbb tanintézeti tanárokat? Kit nem ragadott 
volna lelkesülésre, midőn egy tudós Liptay Kornél k. ügyész 
a katholicismus hatalmáról s a katholikusok szükséges cso-
portosulásáról oly ri tka ékesszólással s tűzzel szónokolt, a többi 
közt mondván : „En emelt fővel és büszke önérzettel vallom 
magamat római katholikusnak !" Ki nem érzé fellángolni 
kebelében az egyház- és honszeretet tüzét, midőn a jeles 
Majer Károly ügyvéd a moldvai csángó kath. magyarok val-
lási és nemzeti állapotát és veszélyeit oly szivrázó hangon 
rajzolá ? Ki nem épült végre a mély vallásossággal s lelke-
sültséggel föllépő számosabb inditványozókon ? Igen ! itt le-
hetlen volt nem érezni a meggyőződés varázshatalmát ; itt el 
kellett némulnia a gyanusitás epés nyelvének ; itt a világnak 
semmi kifogása sem lehete. A világ t. i. az ő vak szenvedélyé-
ben annyira elfogult immár, hogy csak hitbuzgó világiak föllé-
pésének ad teljes hitelt és hódolatot ; s ki tudja, valljon a Gond-
viselés nem épen őket szemelte-e ki, a világ másodszori meg-
térítésére ? ! Annyi szent igaz, hogy az egyház világi hű fiai 
érette napjainkban legtöbbet tehetnek ! Lépjenek föl tehát 
katholikusokhoz illő határozottsággal, fölvilágosultsággal és 
tapintattal az egyház — ez édes anya mellett : s mi tisztelet-
tel engedünk tért körünkben ; hisz egy hitünk, egy törekvé-
sünk, egy kitűzött zászlónk, melyhez rendületlen testvéri 
szeretettel ragaszkodunk ! 

Még egy fontos tanulság az, melyre a Szent-László-
Társulat eddigi vándorgyűlésein jutot tunk. E gyűlések t. i. 
nyilván és hangosan rámutat tak a kor egyik kiáltó szükség-
letére, mely is nem más, mint a katholikusok átalános gyü-
lésezése tanácskozmányképen a katholicismus világérdekei 
felől. Ki az közölünk, ki csak azért utazott a nagygyűlésekre, 
hogy ott tudomást vegyen a Szent-László-Társulat bizony 
eddig szűk körre és forrásra szorított belügyeiről ? Valljon 
nem inkább azon nemes ösztön inditott-e bennünket a több-
ségnek hosszú útra, hogy katholikus testvéreinkkel találkoz-
zunk, jobb sorsra érdemes egyházanyánk ügyeiről értekez-
zünk, a már-már ránktörő vihar küzdelmeire egymást oktas-
suk, erősítsük s bátorítsuk ? Ez ösztönnek szóló bizonysága 
az, hogy még eddig minden vándorgyűlésen indítványozás, 
kérelem, fölkiáltások alakjában ismét és ismét felhozatott, 
miszerént a Szent-László-Társulat nagygyűlései ne szoritkoz • 
zanak a társulat kiskörű ügyeire, hanem szélesb alapra fek-
tettessenek, illetőleg átalános katholikus gyülekezetté alakít-
tassanak át. Ez indítvány Győrött annyira sürgettetett, 
hogy attól a nagygyűlés csakis azon reménydús megjegyzés 
folytán volt hajlandó elállani, miszerént a küszöbön levő 
egyház-autonomiai gyűlések e tekintetben ugy is intézke-
dendnek. Vox populi, vox Dei ! Erezzük mindnyájan, hogy 
az elvek és szenvedélyek jelen izzó harczában egyenként 
ellankadunk , hogy a trónra vergődött jogtipró erőszak rom-
bolásainak szétszórva ellen nem állhatunk ; az Istent és val-
lást nem ismerő államok lelkismeretlen parancsait az igaz-
ság és jog egyes fegyverével nem fékezhetjük. Érezzük 
mindnyájan, hogy nekünk állandó csatarend kell, mely a 

mai felvilágosultság hadi taktikájával mozogjon s küzdjön a 
szent igazság- és jogért élethalálra készen. Hol sorakozzunk, 
hol tanuljunk, hol lelkesüljünk tehát, ha nem az átalános 
kath. gyűlések terén ? Mily alkalmas, mily dúsan gyümöl-
csöző tér ez, tapasztaljuk a német és belga kath. gyűlések 
dicső történetéből. Egyet sem tudunk ezek közöl, mely ma-
gának világhirü férfiak ékesszolásából és nagyszerű tettek-
ből hervadhatlan koszorút nem fűzött volna ! Azért a legő-
szintébb örömmel nézünk azon boldog idő elé, mely után 
oly buzgó vágy s kérelem epedez a Szent-László-Társulat 
tagjainak ajkain ! Keresztúri. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PARIS. Az egy idő óta itt gyűlésező munkásegyletek 

főjellege : szenvedélyes ellenzék az egyház, vallás és papság 
ellen. Semmi sem talál nálok kegyelmet. Dogmák és egyházi 
intézmények, a legfenségesb igazságok, még azok is, melye-
ket minden kor bölcsészete hirdetett, a legtisztább erények, 
ugyanazon gyűlölet tárgyai. E g y nő fellép a szószékre, és 
követeli, hogy a tanodák a katholicismustól mentessenek 
meg, és tapssal fogadják szavait. Utána egy szónok indítvá-
nyozván, hogy legalább az irgalmas szüzek tartassanak meg 
a beteg gyermekek ápolására, — mormogás, fütyülés hal-
latszik. Egy másik szóközben véletlenül azt hangoztatja : 
adja Isten hogy . . . , azonnal félbeszakittatik. A szónok visz-
szavonulásra és mentségre szorittatik, annyira sérti a hallga-
tók füleit Isten neve. íme ezek tények, melyek nyolcz n a p -
pal ezelőtt nyilvános ülésben történtek ezernyi hallgatóság 
jelenlétében. 

Mindez szenvedély, dühös szenvedély, mely ellen nem 
küzd az ember, annyira esvén kivül az ész körén. Constatálni 
lehet egyszerűen a tényeket, elszomorkodni fölöttük, és ha 
kivihető a gyógyítást kell megkísérteni : 

De honnête nagy gyűlölet? Valljon az egyház hol sér-
tette a néposztályokat ? Hiszen a nép körében szülemlett. 
Isteni alapitója a műhelyben növekedett, és saját kezeivel 
szentelte meg a munkát , apostolaivá, azaz a világ mesterei-
vé szegény munkásokat választott, nekik 12 trónt Ígérvén, 
melyekről a királyok és népek fölött fognak ítélni. 

Az egyház soha sem feledkezett meg szerény eredeté-
ről. Mindig és mindenütt a szegények, gyengék, kicsinyek, 
barát jának mutatta magát. A három nagy szó, melyet a for-
radalom veres zászlójára irván megbecstelenitett, az egyház 
által hozatott a világba. A szabadságot ö alapította meg, és a 
vértanuk a legszabadabb emberek valának, kiket valaha a 
világ ismert. A testvériesség dogmán alapul, és az egyenlő-
ségnek csak az egyházban van értelme. Sőt a munkás osz-
tály is az egyház leánya, a pogány világban az szolgaosztály 
levén. 

Mai nap is a munkás valljon hol találkozik az egyház-
zal ? Először is születése napján egy nő, egy irgalmas szűz 
az öt szülő anyjának segélyt, vigaszt hoz Az egyháznak ezen 
küldöttje szegény-e vagy gazdag ? nemes, magas vagy ala-
csony származásu-e ? Senki sem tud róla semmit, ő maga is 
elfelejtette nevét. Hasonló ahhoz, kit ápol. Szűznek, testvér-
nek neveztetik. Azt mondják az ily adakozás és szeretet 



lealacsonyító, mert ingyen történik. De hát valljon a szavak 
már elvesztették értelmüket, és az észnek e kificzamodásá-
ban az ember szivéből kitépik-e mindazon érzelmeket, me-
lyek egykor dobogtatták az t? A szegény el fog-e pirulni, 
hogy az irgalmas sziiz ápolja, kit a világ minden pénzével 
nem lehet megfizetni, ki egyedül ennek szentelte életét vagy 
szívesben veendi a fizetett bérencz gondozását ? 

A gyermek felnő. Az iskolában ismét az egyházzal 
találkozik. A bölcseség első fogalmát, azt, mi az allati élet-
ről a szellemire emeli, ismét az egyház nyújt ja neki. Az 
egyház birja és őrzi azt, mert a természetfölötti igazságnak 
kincsei egyedül nála vannak. Ma az állam akar általános 
paedagogus lenni. Furcsa igény, melyet nehezen lehet kie-
gyenlíteni a hatalom divatos eszméjével. Ezen abstract lény, 
mely avval kérkedik, hogy nincs hite, nincs tana, hogyan 
lehetne az emberi nem oktatója ? Mit tanitand, ha nem hisz 
semmit ? Mégis tanit, egyetemeket, iskolákat alapitván, de 
ebben is csak roszul utánozza az egyházat, mely századok 
óta teszi azt, mit az állam most tenni kezd, és jobban tette, 
mint az állam. 

A politikai rendben az egyház nem kevésbbé bölcs, 
mint a társadalmiban. A lehető legdemocraticusabb társada-
dalomnak nyújtja képét, ha lehet mégis e kifejezéssel élnünk, 
melylyel oly sokat visszaéltek. Kebelében a fejedelmek nem 
születési jognál, hanem erényeik-érdemeiknél fogva lesznek 
azokká. A születésre nézve legutolsó a legmagasabb méltó-
ságra juthat a legszabadabb választás utján. 

Honnét van mégis, ismételve kérdjük, hogy az egyház, 
mely a népnek annyi szolgálatot tesz, bizalmatlansággal ta-
lálkozik ? Nem a népet teszszük felelőssé érte. Az , egyház 
nem hizeleg, de nem hajlik meg alacsonyitólag sem fel, sem 
lefelé. A fejedelmek és népek közé helyezve az igazságot 
hirdeti mindkét felé. Ez az, mi nem tetszik. A munkás osz-
tály hízelgői ügyesen felhasználják ezt a bizalmatlanság szi-
tására. Hogy czélt érjenek, minden eszköszt felhasználnak, 
meghamistják a történelmet, erőszakot követnek el a tudo-
mányon, a netaláni visszaéléseket nagyitva a sajtó minden 
közegei által hirdetik. 

A gyűlölet különben a nép részéről még nagyobb a 
tőke, mint a vallás iránt. Mindenütt felszólalnak amannak 
zsarnoksága ellen, és szerencsétlenségük föokául tekintik. 
A bruxellesi congressuson az egyedi tulajdon védői megveret-
tek a communisták által. El jön a visszatérés, a józanabb meg-
fontolás ideje ismét. Ezen erőszakoskodások csekély számúak 
szenvedélyeinek szüleményei. 

A párisi munkás gyülekezet négy ezer tagja még Páris-
nak 200,000 munkását sem képviseli. De a kisebbség tevé-
keny, erőszakoskodó, és azért félemletes. A győzelem a bé-
keseké, de ez a vég győzelem. Az első diadal lehet az erösza-
koskpdóké, és ezen diadalt kell akadályozni, azok érdekében 
is, kik azt kivívhatnák. 

LOXDtXN'. Murphy ur jelöltsége, melyet elejénte tré-
fának vettek, elérte czélját, melyet a kijelölök kitűztek ma-
goknak, az az mult szombaton komoly banyodalmat támasz-
tott. Egy Murphy-féle meeting tartatott az nap délutáu Man-
chester melletti szabad téren. Resolutio alakjában itt kimon-
datott, miszerént a hatóság, mely Murphy elfogalását rendelé 

alkotmány-ellenes és azért vizsgálat kéressék a belügyminis-
tertöl. Mielőtt a resolutio még szavazatra bocsáttatott volna, 
a tömegben nagy mozgás volt észlelhető, nem sokára a küz-
delem meg is indult, és a botok szerepeltek. 

Bizonyos számú irhoniak, a meetingen kivül zárt csa-
patokat képezvén utat nyitottak magoknak a tömegeken ki-
vül, s csakhamar az emelvény előtt termettek, mire megkez-
dődött a kőzápor az elnök és környezete felé. Rövid idő alatt 
a magaslat tisztán állott, de csakhamar Murphy emberei is 
ősszeállván az irhoniakat támadták meg és szorították le az 
útra. Állítják, miszerént az utóbbiak nem csak kövekkel, ha-
nem tőrökkel és szuronyokkal is el voltak látva. A harcz jó 
ideig tartott, mig a szinhelyre 30 constabler érkezett és né-
hányat a főizgatók közöl elfogtak. A városi és grófsági 
rendőrség is küldvén erősítést, a rend helyreállott és a meeting 
folytattatott. Üt óra tájban megérkezett Murphy kijelentvén, 
hogy jelöltségét fentartja. Megválasztása esetében következő 
törvényjavaslatokat ígért előterjeszteni : 1-ör hogy a munká-
sok nagyobb dijt nyerjenek ; 2-or hogy a nöizárdák államfel-
ügyelet alá helyeztessenek ; 3-or hogy a maynotthi papnö-
veldében idegen papság ne neveltessék. A királynéra és az 
oraniai herczegre éljenek, a pápára gunykiáltások hangoztat-
ván a gyűlés szétoszlott és Murphy diadalmenetben kisértetett 
vissza. 

Vasárnap ismét úgynevezett ambulans szónoki>k tart-
ván beszédeket az előtte való napi csatatéren a zavarok 
megujultak, és az irlandiak ismét fenyegető állást foglaltak 
el. Mindkét napon 37 egyén fogatott el, és az elkeseredés 
hangulata még mindig tart a két táborban. 

A „Weekli Register" jelenti, miszerént hiteles forrás-
ból tudja, hogy a jövő évi általános zsinatra a görög, örmény 
és nestorianus nem egyesült püspökök is meg fognak hivat-
ni, de csak tanácskozási és nem határozati jog gyakorlására. 
Ellenben nem az anglikán egyház főpapjai, mivel a kath. 
egyház az előbbiekben a felszentelés, a püspöki rend ér-
vényes voltát elismeri, de nem az utóbbiakban. 

Feltehető, hogy az orosz kormány mindent megteend 
hogy birodalma szakadár püspökeit a megjelenésben gátolja. 
Hason akadályok fognak Göröghon püspökei elé gördittetni. 
Hanem Törökország, Bulgária, Kisázsia, Palästina, Syria, 
valószinüleg nagy számú püspököket fog küldeni Romába. 

Holnap fog a London északkeleti városrészében fekvő 
kilburni kath. kápolna felszenteltetni. Később eme kápolna, 
mely csak ideiglenes,egy nagyobbszerü, góth Ízlésben építendő 
templomnak engedend helyet. Az e kerületbeli katholikus 
hivek örömmel üdvözlik ezen uj szentélyt, mely 200 embert 
befogadni képes, és a tisztelendő oblatus atyák gondjára van 
bízva. 

AMERIKA. Mig Európában a kath. egyház elleni 
régi küzdelem újban lángra gyúl : Amerika már jó időtől 
fogva nyugodt szemlélője a bensejében szépen terjedő kath. 
egyháznak, haladásának, és minden félelem nélkül néz a ké-
szülődő jövő elébe. A teljes demokratia ezen hazájában sza-
bad mozgás engedtetik az egyházi kormánynak, és pedig 
nem közönyösségből vagy kicsinylésből, hanem a vallási elv 
igazságos méltánylásából. Euro pában alig van hatalom, 
melyre a pápa föltétlenül számolhatna és neki megengedné. 



— m 2 4 7 

hogy az egyházra nézve ugy rendelkezhetnék, mint azt jó-
nak találja; Amerikába ellenkezőleg egy század óta egy 
esetben sem talált ellenkezésre a kormány részéről. Azért 
már XVI. Gergely mondá : Sehol sem érzem pápai hatalmam 
teljét annyira, mint az Egyesült-államokban. 

Társadalmi szempontból véve a kereszténység történel-
mének folyamában nem találunk oly helyzetet, mely ahoz 
hasonlítható volna, minőben jelenleg az egyház Amerikában 
van. Minden időben az egyház majd nyilt majd alattomos 
megtámadásoknak volt kitéve vagy pártolásnak örvendett 
az állam részéről ; de hogy egészen magára lett volna ha-
gyatva, egyedül saját erejére anélkül, hogy az államtól akár 
segélyeztetnék akár szabadságában korlátoztatnék, ez az 
egyházra nézve 100 év előtt uj tapasztalat volt. Ha a köz-
véleményt puhatoljuk, a püspökök és liivök egyaránt óhajt-
ják, hogy ezen állapot minél tovább tartson, és egyenlőn 
dicsekednek az ekkép kivívott eredményekkel. Ha pedig a 
tényeket kérdezzük, meg kell vallanunk, hogy az egyház 
alig 100 év alatt oly kiterjedést nyert, minőt csak a marty-
rok korában mutat még föl a történet. Ha tehát az egyház-
ellenes sajtó némely kath. tartományokban az amerikai álla-
potokat támadja meg, ugy látszik, sejtelmével sem bir azon 
kötelmeknek, melyeket valamely kormány magára vállal, 
mely az egyháznak az ő teljes, semmi által sem korlátolt sza-
badságát adja meg. Ellenkező esetben bizonyára tartózkod-
nának ily programm fölállításától. Másfelől pedig szintén meg-
foghatatlan, miért irtózik a kath. sajtónak egy része az ily 
állapottól. Valóban csudálandó volna, hogy oly helyzet, 
melyre az amerikai katholikusok joggal büszkék, Európában 
ellenünk irányzott fegyverré válnék. 

Az egyházi viszonyok fejlődése Amerikában nem is 
választhatott más utat. Az első amerikai gyarmatosok lete-
lepedése oly okoknak tulajdonítandó, melyek az amerikai 
gyarmatok alapitóit eléggé meggyőzték arról , hogy mily 
gyülöletes az, ha valamely kormány a türelmetlenségnek hó-
dol. Azon 100 puritanus, kik 1620-ban Kap-Cadon, a mai 
Massachusett-államban léptek partra, 1 Jakab conformista 
törekvései elől menekültek. Egyik közülök, midőn a partra 
szállott, megcsókolta a földet mondván : „Hazám ott van, hol 
Istenemet lelkismeretem szerént imádhatom." A mai Mary-
land-állam keletkezését lord Baltimorenak, és két fiának kö-
szöni, kiknek jelszavok volt: Békesség mindenkinek. Az 
iszonyatosságok, melyeknek a katholikusok Angolországban 
áldozatul vettettek oda, kétszász kath. családot kényszeritet-
tek az uj világban menhelyet keresni. Az első telepitvények 
történelmének minden lapja a vén Europa türelmetlenségé-
ről tesz bizonyságot, mely az uj világot gyarmatokkal népe-
sítette. Az amerikai nép tehát mintegy kezdettől fogva val-
lási jelleget visel magán. Ezt szükséges tudni, ha itéletot aka-
runk hozni politikai intézményeiről, névszerént pedig a ka-
tholiscismus iránti magatartásáról. Oly férfiak előtt, kik val-
lási meggyőződésből a számkivetést választják, a lelkismeret 
szabadsága több, mint bár mely java az életnek, és gyerme-
keiket is arra tanitják, hogy ezt tartsák a legnagyobb jónak. 
A vallástan lesz náluk a politikai és társadalmi élet alap- és 
sarkköve, és ha valamely uj vallástársulat náluk befogadta-
tást keres, meglehet, hogy ellenmondásra, megtámadásra 
talál, de sohasem közönyösségre, a lélek e pusztító nyava-

lyájára. Ha azután ily férfiak engedve az igazságnak és 
nagylelkűségnek elhatározzák, hogy semmiféle felekezetnek 
sem tesznek akadályokat; szabad föltenni, hogy az, mely 
mellett az igazság harczol, lassan és lassan az elvesztett tért 
ismét visszanyeri. 

Ez a katholicismus története Amerikában. 150 évig 
üldöztetett és azon egyetlen coloniából is száműzetett, melyet 
ö alapított. Midőn a gyarmatok az utolsó kötelékeket is meg-
szaggatták, melyekkel az anyaországhoz voltak fűzve, a ka-
tholicismusra nézve is a szabadság uj aerája nyilt meg, és 
azóta napról napra u j diadalokat aratott. Ha indifferentismus-
sal találkozott volna, meg kelle neki elégednie, ha a hivők kis 
seregét megtartja a hitben ; a nagy sokaság részvétlenül vo-
nult volna el mellette és könnyen vésznek indul. E helyett a 
katholicismus itt valóban istenfélő és keresztény néppel 
találkozott. 

Nem ismerné az emberi természetet, ki azt vélné, hogy 
a katholicismus Amerikában épen semmi megtámadásnak 
sincs kitéve ; sőt inkább a különfélo secták mindent elkövet-
nek, hogy annak terjedését gátolják és követőik szemeiben 
lealacsonyítsák. De a nagy tömegnél az ily törekvések nem 
találnak viszhangra, a törvényhozás pedig semmi támaszt 
sem nyújt nekik a behatoló igazság és meggyőződés ellen 
épen azért, mivel kiválólag keresztény. Midőn 1776-ban az 
amerikai gyarmatok elváltak az anyaországtól és foederativ-
államokká alakultak, mindegyik állam megalapította részletes 
alkotmányát. Mindegyik chartájának alapelvéül fogadta 
el a Ielkismereti szabadságot. Erre nézve a törvényczikk 
többnyire következőleg hangzik : Minden vallási confessionak 
és cultusnak szabacl gyakorlata mindenkinek teljes jogában 
áll Az igy engedélyezett Ielkismereti szabadság azonban nem 
érthető oly féktelen gyakorlatról, mely az állam biztonságát 
és békéjét veszélyeztethetné. A lelkismeret és cultus ezen 
szabadsága, mely minden hagyománynyal szakított, nem lön 
azonnal és egy időben minden államba behozva, némelyikben 
csak fokonkint jutott teljes érvényre ; péld. Connectikutban. 
1818, Virginiában 1830. A polgári és politikai jogok egyen-
lősége minden polgárra nézve valláskülönbség nélkül, még 
több akadálylyal küzdött. 1806-ig a new-yorki állam katho-
likusai csak akkor [viselhettek nyilvános hivatalt, ha ünne-
pélyesen megtagadtak minden engedelmességet minden kül-
földi egyházi hatóság iránt. Ejszak-Carolinában is csak 1846 
ban lett megszüntetve a protestáns vallás igazságára való 
esküvésnek követelése. New-Jerseyben 1834-ben szüntették 
meg azon záradékot, mely szerént a katholikusok ki voltak 
zárva minden nyilvános hivatalból; New-Hampshire-ban pe-
dig még máig is fönáll ezen clausula. (Vég. k.) 1-k. 

IRODALOM. 
„La théologie dite de Toulouse" par M. Bonal, prêtre 

de Saint-Sulpice. 6. volumes. 

(Vége.) 

Ezután föltünteti Isten e remek müvét colossalis arányai-
ban, elragadó öszhangzatában, számtalan és bámulandó ered-
ményeiben ; ezen egyház megszakithatlan kapcsolatban 
Krisztus helytartójával, ki föl van ruházva a szükséges hata-



lom egész teljével minden szem, minden meggyőződésű előtt 
ugy tűnik fel, mint leghatályosb eszköz a nemzetek fölvilágo-
sitására, megtérítésére, mint a hivők legszilárdabb támasza, 
mint a harczra mindég kész hadsereg, mely le is győz minden 
tévelyt, eretnekséget, szakadást és összeesküdött szenve-
délyeket. 

Ritka, majdnem hallatlan, hogy, kivéve sz. Tamás Sum-
maját, az ily theologiában az ascetismusnak illatja áradoz-
nék ; pedig ez nagy hibának mondható. Ily ellenvetést többé 
nem lehet fölhozni az úgynevezett toulousei theologia ellen. 
A sziv és áhitat, különösen a megtestesülésről, oltári-szent-
ségről és a kötelmekről szóló részletekből, legtöbbnyire igen 
kellemes és erőteljes irály mellett nagyon tápláló, édes étket 
nyer. Lelki olvasmányul sőt ima tárgyául lehetne venni, a mi 
a megtestesülésről értekező résznek 3- és 4-ik fejezetében 
fordul elő, mely magában foglalja sok kenettel és benső erő-
vel tárgyalt magasztos elvét a keresztény életnek, ascetismus-
nak, és fönséges eszmét nyújt a megváltás müvéről, az örök 
hála- és szeretetről, melylyel Jézus Krisztusnak tartozunk. 

Szintily haszonnal olvasható az oltári-szentségrőli érte-
kezés is, különösen a többszöri áldozásról, ennek eredményei-
ről, a szent mise lényegéről mondottak. — A kötelmekről 
szóló fejezetben igen sok és szép fordul elő a papság kötelmei-
ről, és sok helyen oly energiával, oly emelkedettséggel van 
irva, hogy egész az ékesszólásig magasodik. 

A természetfölöttiről való kérdés, mely napjainkban oly 
sok vitára ad alkalmat és melyet oly kevesen fognak föl kel-
lőleg, a malasztról szóló értekezletben a szellem oly élével, a 
gondolatok oly mélységével, magasztosságával, oly sajátszerű 
styllel van irva, hogy a sz. palota főnökét bámulatra ragadta, 
mely közös fog lenni mindazokkal, kik olvassák a müvet, kü-
lönösen a malaszt lényege- és az eredendő bünrőli tételeket. 

A fölhozott bizonyitékokból látható, mily sok tanár 
emelte ki különösen a poenitentiáról, a morálról tárgyaló 
részt. S valóban a szerző egyaránt távol a szigorúságtól és 
laxismustól leginkább sz. Ligouri tanításához csatlakozik, 
mely az egyház által is helybenhagyatott, és mely sohasem 
téveszti szem elől sz. Antonin ezen elvét. „Melius est Domino 
reddere rationem de nimia misericordia, quam de nimia se-
veritate." 

Tudva van, hogy az igazságosságról és szerződésekről 
szóló részei a moralnak legbajosabbak mind a tanitókra, mind 
a tanítványokra. Igen bő terjedelmen kivül általában ellen-
kező elveket tartalmaznak a törvénytudósok legújabb mü-
veivel és a jelenlegi jurisprudentia tanítványaival. A kölcsön 
törvényes megsemmisüléséről, a börze műveleteiről, igen 
szükséges a legegyszerűbb megoldás, a körülményekkel ösz-
hangzóbb de egyszersmind eléggé kimerítő oktatás is ; és ime 
ezen u j kiadás az illető résznek felét majdnem e két tárgy-
gyal tölti be, és magában foglal minden idevágó elvet, hatá-
rozatot, mely a papságnak szükséges, mindenütt a legjelesebb 
hit- és jogtudósok bizonyítékaira, kik e tárgyról a legkitű-
nőbben irtak. 

Észrevételeinket legjobban egy kitűnő romai hittudós-

nak szavaival zárhatjuk be, ki a jelen műről ekkép szól : 
„Mindamellett, hogy ezen könyv czime igen szerény : Insti-
tu t ions theologicae stb., az olvasó mégis beleegyezik, misze-
rént joggal e czim volna neki adható : Termékeny és bő 
müve a theologiai tudománynak ; ha tekintetbe veszszük a 
különféle értekezések bőségét, minden tétel bizonyítékainak 
különféleségét, a mély tudományt, melyről tanúskodik, az 
egésznek tartalmát, mely hat erős kötetben foglaltatik." 

1-k. 

VEGYESEK. 
— A székesfehérvári püspök ő mlga kedves ajándékot 

küld szét ezen czim alatt : „Nefolejts a sz. fehérvári székes- és 
plebánia-egyháznak százados ünnepére 1768— 1868." A von-
zó müvecske a bold, szűz Anya templomának történetét vá-
zolja és pedig A) Sz. Istvántól a mohácsi csatáig. B) A mo-
hácsi csatától a legújabb időkig. C) Az uj székesegyház tör-
ténete. A végén elősoroltatnak a fehérvári főpásztorok, számra 
10-en. 

— Az esztergomi irodalmi egylet V-dik korkérdése 
jelent meg ezen czim alatt : Ki a pappal az iskolából ! Ducpe-
tiaux Ed. után. 

— A lublini kerületből irják, hogy az orosz kormány 
az ottani kath. plébániák, minden fekvő birtokát le akarja fog-
lalni u j évkor az államkincstár részére, és készpénzt adni he-
lyette, mely a mellett, hogy igen szükmarkulag fog kiméretni, 
fölötte bizonytalan is. A hir valósulása annál valószínűbb, 
mivel a mult évben egy bizottmány működött ott, mely a 
lelkészek fekvő javainak fölvételével foglalkozott. 

— Az angol premier Disraeli szörnyű hévvel küzd 
Gladstone indítványa ellen az ir-angolegyház megszűnteié 
sére nézve. Szerénte ez veszélyeztetné az alkotmányt, protes-
tantismust, vallási szabadságot, a tulajdonjogot, és utoljára 
is a romai egyház uralmát erősítené meg Angolországban ; 
miért is ugy tekinti ezen mozgalmat, mint pápista complott 
kifolyását. Disraelit ezen heveskedő buzgalmáért egyik honi 
lapunk protestáns hegymöginek, ultramontánnak nevezi. 

— A chelmi uj főpásztor September 5-én lett ünnepé-
lyesen beigtatva. A kormánybiztos ez alkalommal azon re-
ményét fejezte ki, hogy az u j püspök a lengyelek oroszitásá-
nak és a görög-egyesült rítus tisztitásának, minden latin 
visszaélésektől, megkezdett müvét, minden erejéből igyekezni 
fog előmozditani. A czár értékes ajándékkal lepte meg a fö-
pásztort, tudnillik : mitrat, palliuinot (?) ezüst pásztorbotot 
küldött neki. 

— A trieri püspök, Eberhard Mátyás, szintén ki van 
jelölve a freiburgi érseki székre. A megyei papság Romába 
föliratot küldött, melyben a főpásztorok gyakori áttételéből 
származó hátrányokat adja elő és igy kedvelt főpásztorának 
megmaradását kéri. 

— A lengyel püspökök közül négyen küldöttek képvi-
selőt a szentpétervári kath. collegiumba, tudnillik a varsói 
szék administratora Zwolinski ; az augustowoi püspök, gr. 
Lubinski ; a sandomiri püspök Juszynski és a lublini admini-
strator Sosnovski ; a többi három, tudnillik a plocki Popiel ; 
a kielcei, Mayerczak és Skupinski a kalisch-kujawei me-
gye administratora kötelmöknek tartották delegátust nem 
küldeni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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T A R T A L O M : Az erkölcsi haladás egyedül biztosítja a 

tudományos stb. — Apostoli levél Rinaldi áldozár ellen. — 

A hit jelenkori akadályai. — Egyházi tudósítások. — Ve-

gyesek. 

Az erkölcsi haladás egyedül biztosítja 
a taadományos, a művészeti, a társadalmi haladást. 

(Vége.) 

Hadcl szóljak még a t á r s a d a l m i haladásról. 
A társadalmi haladás általános nézetek szerént 

az emberiség emelkedése egyre tökélyesbiilő kifej-
tése által az államszervezetnek, a törvényeknek és 
egyéb institutióknak, melyek a társadalomban éló'k 
kormányzását és jólétét czélozzák; vagyis röviden: 
az ember haladása a társadalom tökéletesítése által. 

De lehetséges-e a társadalom tökéletesítése az 
ember tökéletesedése, vagyis erkölcsi haladás nélkül ? 

Vannak, kik azt tartják, hogy az emberiség min-
den szellemi és anyagi bajának oka a társadalmi intéz-
ményekben rejlik. Itt van szerintük az eredeti bün, 
melybö'l minden társadalmi roszlét forrásozik. Azért 
folytonosan csak reformokról álmodoznak, reformok-
ról az államszervezetben, reformokról a törvényekben, 
reformokról a társadalom mindennemű viszonyaiban. 
Szeretnének, mint egy német állambölcs megjegyzi, 
minden évben uj szavazattöbbséget, uj ministereket, 
uj hivatalnokokat és mindenek fölött uj törvényeket. ') 
Mint látszik, az alaktól várják a lényeg átváltozását, a 
fölülettől a bensó'nek reformját. A helyett, hogy az 
ember tökéletességét tennék a socialis haladás kiin-
duló pontjává, megfordítva a társadalom tökéletes-
ségét teszik az ember haladásának princípiumává. 

De nem tesz-e ez annyit, mint az emberiséget a 
reformok, a socialis forrongások körében egyre gör-
getni, minden megállapodás nélkül, mely pedig oly 
szükséges a haladásos átalakulások eredményeinek 
üdvösitésére, mint a csendes nyári napok vetéseink 
és gyümölcseink megérlelésére ? 

J) Ketteier: „Freiheit, Auctorität und Kirche." 

Ne értsen félre senki. 
Távúiról sem állitom, hogy a társadalmi for-

mák-, törvények-, institutióknak semmi befolyásuk 
sincs a népek és nemzetek erkölcsi müvelésére. Tö-
kéletes törvények, az igaz haladás igényeinek meg-
felelő társadalmi intézmények visszahatnak az er-
kölcsökre. Amazok eszmeiránya és szelleme átszi-
várog emezek életébe. Amazok athmosphaerája 
emezekre nézve az, a mi az éghajlat az állat- és 
növényéletre nézve. Lykurgus államintézvényei és 
törvényei képezték a sparták nyersebb és harczia-
sabb, Soloné az atheniek szelídebb és müvésziebb 
jellemét. 

Azonban itt épen a körül forog a kérdés: miké-
pen lehet tökéletes, az emberiség valódi haladását 
előmozdító törvényeket és institutiókat létesiteni? 
i-'.rre nézve pedig áll azon megjegyzés, hogy az ösz-
szes institutiók a társadalomban az, -mi a styl az 
emberben, — annak kifejezései. Nem a styl kitűnő-
ségétől . függ az emberé, hanem az emberétől a 
stylé. A törvények, az államformák, az institu-
tiók a társadalomnak mintegy igéi. Nem ezek te-
remtik elő a lelkek tökéletességét, hanem a lelkeké 
késziti elő amazokét. A rend, a testvériség, az igaz-
nak és jónak kedvelése, a humanistikus eszmék és 
érzelmek, a műveltség, a haladás az emberen lassan-
lassan átmennek a társadalmi institutiókba és törvé -
nyekbe. Miként a fának nedve és élete a gyökérből 
szivárog föl az ágakba és hajtásokba : akként hajta-
nak a jó törvények, az üdvös társadalmi formák és 
intézmények a jó erkölcsök gyökeréből és táplálkoz-
nak életnedvökből. Igaza van Horatiusnak, midőn 
kérdi: 

„Quid leges sine moribus 
Vanae proficíunt ?" 2) 

A társadalom haladásos átalakulásának princi-. 
piuma nem csupán az értelem, hanem a sziv is. Le-
gyen bár meg az állambölcs, a törvényhozó fejében 
mindaz, a mit a nagy férfiak lángesze, a nagy évszá-
zadok bölcsesége a civilisatió emelésére föltalált;. 

2) Carm. L. III . 24. 
3 2 



2 5 0 . 

de ha szivében a pénzszomj, a dicsvágy, az élvhaj-
hászat, a kevélység, az irigység, a boszu, az önzés 
orgiái fészkelnek, a társadalom haladásos regenera-
tioját tőle senki se várja mint nem várhatni a fagy-
tól meleget, mint nem a zavaros forrásból kristály-
vizet. Az emberi természet önmagát meg nem ta-
gadja. A civilisatió ily nagyságai is fognak ugyan 
alkotni törvényeket, fognak létesiteni intézményeket, 
melyek a haladás szinét is magukon viselendik; de 
valódilag csak a hamis civilisatió káprafényével 
fogják a nemzet fokozatos alásülyedését körülvi-
lági tani. 

Mindenek előtt tehát a belső embert kell újra 
teremteni ; eszméit, érzelmeit, meggyőződését, lelkét, 
szivét, akaratát az erkölcs szent tüzében megtiszti-
tani : ez azután maga után vonandja a társadalom 
haladásos reformját is. Erre való nézve mondja el-
mésen és helyesen Montalembert : „Forradalmat kell 
támasztani, a keresztényhez egyedül illő forradal-
mat, — a szivek forradalmát." Igen, a szivek forra-
dalmát: — meg kell törni a szenvedélyek hatalmát, 
és helyébe fölállitani a hazafiúi erények uralmát. Ez 
a mily szabad, oly üdvös forradalom ! És azért hi-
szem, hogy senki sem fog engem indiscretióról vá-
dolni, ha a franczia szónokkal fölkiáltok : „Oh világ-
boldogító ! te azt mondod, a törvényeket, a társadalmat 
kell reformálni ; te nagy férfiú, mikor fogod tenma-
gadat reformálni? Igen, reformáld tenmagadat, és 
tenmagaddal másokat, és a társadalmi reform magá-
tól fog bekövetkezni." 

De sikerüljön bár tökéletes, a kor 7szükségletei-
nek megfelelő intézményeket, törvényeket, kormány-
formákat alkotni ; sikerüljön bár oly államgépezetet 
összeállítani, melynek kerékzete egy világ kormány-
zására is elégséges volna: mire fogna mégis mindez szol-
gálni, ha néppel van dolga, mely isten-félelmet, tiszta 
hazafiúi szeretetet, józan önmérsékletet, törvények 
iránti engedelmességet, a közjóérti nemes önfeláldo-
zást nem ismer, szóval, mely az erénytől egészen 
elfordult? Elvégre is alig másra, mint a polgári sza-
badság fokozatos elnyomására és a socialis szolga-
ságnak egyre emelkedő növekedésére. Washington 
szerént is „a polgárok erénye és műveltsége az ál-
lamszabadságnak két biztositéka." A társadalom 
rétegein duló erkölcstelenség fölemészti végre annak 
egész életerejét, mint a tölgyét a féreg, mely gyö-
kereit rágja, miként koszorús költőnk bús hangon 
mondja : 

„Nézd : a kevély tölgy, melyet az éjszaki 

Szélvész le nem dönt, benne termő 
Férgek erős gyökerit megörlik. 

S egy gyenge széltől földre teríttetik : 
Igy minden ország támasza, talpköve 

A tiszta erkölcs, mely ha megvész, 
Roma ledül s rabigába görbed. 

r 

Es nem szükséges ám, hogy e végre az elkor-
csosult népek közt talán fölülről zsarnoki törekvések 
emelkedjenek. Az ily népeknél a szolgaság önmagá-
tól fejlődik. Minden társadalom, mely az Isten és az 
erény jármát, mely könnyű és kellemes, magáról 
lerázza, eleve el van készítve az emberek és a szen-
vedélyek járma alá, mely pedig nehéz és keserves. 
A szenvedélyeknek sajátságos ösztönük van a des-
potismusra. Előbb a belső embert teszik rabszolgá-
jokká ; a külső ember azután önkénytelenül is jár-
muk alá görbed. Mi csinál rabszolgákat? a gyáva-
ság; már pedig a szenvedélyek, a pénzszomj, a dics-
és élvvágy, az önérdekkeresés gyávává teszik az 
embert. Megtörik azok a lélek azon erejét, mely a 
népeket bátrakká teszi, és azon jellemszilárdság he-
lyett, mely félelem nélkül néz a veszélynek és jog-
talanságnak szemébe, melyet Horatius igy jellemez : 

„Justum et tenacem propositi virum 
Non civium ardor prava iubentium, 

Non vultus instantis tyranni 
Mente quatit solida, neque Auster 

Dux inquieti turbidus Adriae, 

Si fractus illabatur orbis, 
Impavidum ferient ruinae,"3) 

azon nyugtalankodó gyengeséget teremtik, mely 
csak az erősnek győzelmére vár, hogy előtte földig 
leboruljon. A történelem és tapasztalás bizonyitja, 
hogy azon mérvben fogy meg a nemzetek életereje, 
a melyben növekedik köztük az elpuhultság, és ér-
zéki élvvágy, az önzés, a szenvedélyek hatalma! 
Mivé lett a szabadság cultusáról egykor oly hírne-
ves romai nép, miután gonosz szenvedélyei erkölcsi 
aszkórba ejték ? Megirá Tacitus e kevés szavakkal : 
„Romae ruere in servitium eques, senatus, populus."4) 

Ez máskép nem is lehet. Mert ha ezen szolga-
ság önmagától nem is jön alulról, előidézve a szen-
vedélyek despotismusa és a megromlott erkölcsök 
uralma által, az a dolgok hatalmánál fogva fölülről 
következik be. Minél kevesbbé tudják az emberek 
szabadságuk józan használása által önmagukat kor-
mányozni, annál inkább szorulnak arra, hogy kül-

3) Carm. L. III. Ode 3. ' ) Ann. 
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sőleg, tekintély közvetitése által kormányoztassanak. 
A ki bensőleg nem tud önmagán uralkodni, azt kül-
sőleg kell fékezni. Egy társadalomban sem szabad, 
ha fönállani akar, a szenvedélyeknek uralkodni. 
Azokat egyik vagy másik módon féken kell tartani. 
Ha a személyi szabadság azokat belülről le nem 
tartja, a társadalmi tekintélynek kell azokat letar-
tani. Önkény tes vagy erőszakos, személyi vagy so-
ciális letartás: e kettő közt van csak választás. Minél 
jobban enged az elsőnek uralma, annál inkább kell, 
hogy erősbüljön a másiknak hatalma. Legyen bár a 
társadalomban a szabad önelhatározásnak joga még 
oly tiszteletes; de az még sem lehet korlátlan, még 
sem lehet souverain függetlenség. Az a társadalom 
tagjait nem menti föl azon kötelesség alól, hogy ön-
magukat korlátalják, s a törvénynek és a törvény 
által megállapított rendnek alávessék. A szabadság 
tehát nem zárja ki az engedelmességet ; sőt legben-
sőbben van vele összekötve, és tőle nyeri igazi meg-
szentiilését. De épen ez az, a mit a gonosz szenvedélyek 
nem akarnak. Azért áll elő oly társadalomban, mely-
ben az erkölcsi romlottság következtében az embe-
rek szivében a szenvedélyek uralkodnak, a szükség, 
az egyéni szabadságot megszorítani és a sociális 
nyomást erősbiteni. Teljesen igaza van Kettelernek, 
midőn mondja: „Az az állati ember, kiről a szent 
irás szól, visszaél minden szabadsággal és okvetlen 
kényuralmat idéz elő." 5) 

És én mindebben azon' föltevésből indultam ki, 
hogy a kormányhatalmat bölcseség, szeretet, erény, 
nyugodtság, önfeláldozás, erény viszi. És ime, az er-
kölcsi romlottság még a bölcseséget ás erényt is kény-
szerítené, hogy azt, a mit az állambölcsek lángesze 
a társadalmi élet emelésére föltalált, az erkölcsileg 
sülyedt népek megfékezésére használja. De mi fogna 
még akkor történni, — a dolog súlyos fontossága 
kényszerit minket, hogy ezen égető kérdést intézzük 
magunkhoz, — ha társadalmi intézményekben gaz-
dag, de erényekben szegény, állami tekintetben tö-
kéletes, de erkölcsi tekintetben romlott népeknél a 
gonosz szenvedélyek vennék kezökbe a kormány 
rúdját? Jogosult borzadály rázza meg lelkemet e 
kérdésre a válasz miatt, melyet rá az emberi termé-
szet és a történelem ad : az ily népek végromlásba 
fognának sülyedni. 

Igen, vagy haladás az erkölcsi életben, vagy 
végromlás a társadalmiban ! Nincs más választás, 
nincs más kimenekülés ! 

5) A fönnid. m. 

Uraim! Ne magyarázza ki senki szavaimból 
hazánk uj állami átalakulásának kárhoztatását. Óvást 
teszek szavaim ily értelmezése ellen. Szivem legő-
szintébb örömével üdvözlöm azt mint oly alapot, 
melyen a magyar nemzet nagyságának épülete föl 
fog emelkedni, ha maga a nemzet is ugy akarja. 
Tőle függ. Sorsa Isten után saját kezében van. És 
épen ezért, ha melengeti kebelemet ima, melynek 
meghallgatásáért az éghez fölkönyörgök, — pap le-
vén, az imádság hivatásom kötelmeinek egyik leg-
szentebbike, — a hazámérti ima az, melylyel az 
egeket mintegy^kényszeriteni szeretném, hogy adják 
áldásukat ezen uj államműre. Ily hazafiúi érzelmek 
közt az igazsággal elfogadok minden tökéletesítést, 
melyet az ember lángesze társadalmi irányban is 
valósitani képes ; de azért nyiltan kimondom azt is, 
hogy haladás nélkül az erkölcsökben nem emelke-
dését, hanem sülyedését látom édes hazámnak. 

Vagy fönnállhat-e bármely társadalom közrend, 
közbéke, jogbiztonság nélkül? És mi biztositja a 
társadalomnak a sociális élet ezen drága palladiu-
mait ? Nem-e az erkölcs szigora és szentsége ? 

Montesquieu szerént a közjó iránti egykedvű-
ség juttatja leginkább végromlásra a társadalmat. 
Már j pedig hol kap erőre ezen aszkóros métely ? 
nemde ott, hol az önzés orgiái szárnyát szegik a köz-
jóérti lelkesedésnek? 

Vagy gondolható-e a közjóérti áldozatkészség 
ott, hol kéjélv tartja lánezolva a lelkeket? 

Mi hozza nemzetre a végveszélyt, ha a csapá-
sok zivatarai rá törnek ? Soha sem annyira a szen-
vedett veszteség, mint inkább az elcsüggedés, mely 
azon erőtől is megfosztja, mely számára még fönn 
van tartva. Mi teszi pedig, hogy el ne csüggedjen? 
Mi más, mint azon lelki erő, mely Istenre támasz-
kodva és az erkölcsi érzet tisztaságából mindig uj és 
uj életet merítve, semmi mástól nem fél, mint mi a 
sziv nemességén és a védett ügy szentségén csorbát 
ejthetne ? 

Vagy ha nincs igazságosság* a birákban, hiva-
talbuzgóság a tisztviselőkben, lelkiismeretesség az 
elöljárókban ; ha egyetértés helyett viszály választja 
el egymástól a sziveket; ha mérsékeltség helyett 
féktelenség dúlja a kebeleket; ha a hazaszeretet 
csak az ajkakról hangzik, de tettekben soha sem 
nyilatkozik : nem jut-e előbb-utóbb bármely társa-
dalom oda, honnét az aggályos szivből csak azon 
sóhaj törhet még föl; 

„ . . . . pusztulunk, elveszünk, 
Mint oldott kéve széthull nemzetünk ?" 

3 2 * 
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Igen, a legvirágzóbbnak látszó társadalom is, 
melyet a tiszta erkölcs kötelékei bensöleg össze nem 
fűznek, hasonló azon épülethez, mely rendszeres és 
pompás külsejének daczára összedüléssel fenyeget; 
mert a kapcsokat,^melyek részeit összetarták, az idö 
vasfoga megemészté. Teljesen igaza van Eötvösünk-
nek, midőn mondja: „Ha a népek életét mélyebben 
tanulmányozzuk, azon meggyőződéshez jutunk, hogy 
valamint az egyes, ugy a népek életében minden 
erkölcstelenség végre megboszulja magát; s hogy a 
legnagyobb politikai ügyesség, mely az emberek 
rosz hajlamaira számit, s bűneik- és gyarlóságaikra 
támaszkodik, nem tarthat föl államot, melynek ve-
zérelvei a becsületes emberek erkölcsi érzetével 
ellentétben állanak." 6) 

Julián császár idejében Roma utczáinak egyi-
kében találkozik Libanius szónok és bölcsész egy 
kereszténynyel. Grunyosan kérdi tőle; „Mit csinál a 
ti Galileustok ?" A keresztény bús komolysággal 
azt feleié: „Sirt ás." AGralileus csakugyan sirt ásott. 
Egy perzsa nyíl nem sokára rá szivén találja Julián-t; 
és Libánius megtartja ravatala fölött a gyászbeszé-
det. Igy ás sirt az erkölcsi haladás is, — sirját ássa 
t. i. mindazon társadalmaknak, melyek vezérelvei 
nélkül, sőt ellenökre akarnak emelkedni, virágozni, 
boldogulni, szóval haladni. — Az igazság örök és 
mindig ugyanaz! — Mind hiában, a roszat csak 
rosz követi. — Abyssus abyssum invocat. 

Rôder Al., 
(egyetemi einlékbe3zédéböl.) 

Apostoli levél Rinaldi áldozár ellen. 
V E N E R A B I L I B U S F R A T R I B U S A R C H I E P I S C O P I S , E P I S C O P I S , 

A L I I S Q U E L E G I T I M I S L O C O R U M O R D I N A R I I S , AC D I L E -
C T I S F I L I I S E C C L E S I A S T I C I S E T R E L I G I O S I S V I R I S , 

C U N C T I S Q U E C H R I S T I F I D E L I B U S S I C I L I A E , 

P I U S P P IX . 

Venerabiles Fratres, ac Dilecti Filii, Salutem et Aposto-
licam Benedictionem Quisque vestrum optime nőseit, Nos pro 
supremi Nostri Apostoliéi muneris officio de universae Eccle-
siae bono, animarumquae salute vehementer sollicitos ad 
maxima et gravissima mala, ac damna penitus amovenda, 
quae in is! as Siciliae Eçclesias, et fideles ex praetensa Aposto-
lica Sicula Legatione, et ita dicta Monarchia jamdiu redun-
dabant, usque ab anno millesimo octingentesimo sexagesimo 
quarto Apostolicas Nostras sub Plumbo V. Kalendas Februarii 
edidisse Litteras incipientes „Suprema," ac die decimo mensis 
Octobris anno millesimo octingentesimo sexagesimo septimo 
jux t a Nostra mandata ex more Romae vulgatas, quibus com-
memoratam Apostolicam Legationem, et sic apellatam Monar-

A fönnid. m. 

chiam, nec non Judicem Delegatum, ejusque tribunal, omnes-
que ministros, et officiates de medio sustulimus, planeque 
extinximus, et abolevimus. In quibus No3tris Litteris inter 
alia praescripsimus, ut post duos menses a die publications, et 
affixionis earumdem Litterarum computandos, deberent Lit-
terae ipsae plenum suum effectum habere, et omnes, ac sin-
gulos, quos illae concernèrent, perinde afficere, obligare, et 
arctare, ac si unicuique eorum nominatim, ac personaliter in-
timatae fuissent. Neque ignoratis, Venerabiles Fra t res ac Di-
lecti Filii, qua cura et studio spiritualibus istorum fidelium 
indigentiis, utilitatibusque consulere studuimus. Namque alias 
Nostras Lit teras Annulo Piscatoris obsignatas incipientes 
„Multis gravissimis," et datas eodem die et anno, quibus 
Apostolicae sub Plumbo Litterae editae fuerunt emisimus. 
Quibus quidem Litteris opportunas, ac necessarias facultates 
Vobis, Venerabiles Fratres, aliisque legitimis in Sicilia Ordi-
nariis tribuimus, ac simul statuimus modum, quo causae ad 
Forum ecclesiasticum pertinentes possentac deberent judicari, 
et agi. Ac neminem vestrum latet, die 15 mensis Octobris su-
periori anno a Nostra Congregatione negotiis Episcoporum, et 
Regularium praeposita missum fuisse supremo, et expresso 
Nostro jussu exemplar earumdem Litterarum sub Plumbo ad 
Presbyterum Cyrinum Rinaldi, qui sic nuncupataeMonarchiae 
Judicis munere fungebatur, et eidem severissimum Monitum 
datum fuisse. Quo monito eidem Sacerdoti Rinaldi, Nostro 
nomine, et Apostolica Auctoritate fuit denunciata majoris 
excommunicationis poena latae sententiae ipso facto incurren-
da absque ulla alia declaratione, cujus absolutio Nobis est re 
servata, excepto tantum mortis articulo, quoties ipse seu di-
recte, seu indirecte, et quovis alio modo ausus fuisset vel 
earumdem Litterarum exsecutionem impedire,vel nomen officii, 
quod gerebat retinere, vel ejusdem officii exercitio se immis-
cere sub quocumque titulo, praetextu, colore, et quocumque 
actu etiam extrajudicial^ et oeconomico per interpositam quo-
que personam peracto. In super eidem Presbytero Rinaldi 
declarabatur, hujusmodi excommunicationis comminatione 
minime derogari aliis ecclesiasticis poenis, et censuris, quas 
Sacri Canones, et Apostolicae Constitutiones in illos infligunt 
qui exsecutionem Actorum hujus Sanctae Sedis impediunt, 
vel ecclesiasticam jurisdictionem usurpant , vel liberum 
Episcoporum auctoritatis exercitium perturbant. Ac idem 
Presbyter Nostro etiam nomine etiam atque etiam monebatur, 
ut quoad actus per abusionem factos, quibus praeterito tem-
pore locum dederat, sacerdotalis praesertim conditionis suae 
memor, serio conscientiae suae consulere, ac severissima Dei 
judicia formidare vellet. 

J am vero etiamsi idem Presbyter Rinaldi monitum, et 
praedictas Nostras sub Plumbo Litteras acceperit, quae per 
publicas Romanas, Florentinas, et Siculas, ac fere omnes ephe-
merides vulgatae fuerunt, tamen officii sui omnino oblituä, eo 
temeritatis, et audaciae devenit, ut supremam Nostram, et 
Apostolicae hujus Sedis auctoritatem omnino contemnens, ac 
majoris Excommunicationis poenam plane despicienshaud exti 
muerit pergere sacrilego prorsus et abominabili ausu sese 
immiscere praedicto sic appellatae Monarchiae Judicis officio 
a Nobis abrogato, ac plane sublato, et Actus exercere omnino 
nullos et irritos cum summo fidelium scandalo, animarum de-
trimento, ac gravissimis Episcoporum injuriis et vexationibus-



Taedet sane hic recensere singulos usurpatae jurisdictionis 
actus, quos ipse Presbyter Rinaldi post acceptas Nostras Lit-
teras ot Monitum audacissime admisit, nihil dubitaus minitari 
quoque Vobis, Venerabiles Fratres, pecuniarias mulctas. In 
tanta igitur, ac tarn perniciosa hujus Presbyteri contumacia, 
ad supremam Nostram, et hujus Sanctae Sedis potestatem 
tuendam, ad Episcoporum auctoritatem, jurisdictionemque 
vindicandam, ad tantum scandalum amovendum, et ad Sici-
liae fidelium salutem curandam dolenter quidem, necessario 
tarnen illud consilium a'Nobis omnirfo suscipiendum esse du-
ximus, quod ex Sacrorum Canonum prescripto, ex Romanorum 
Pontificum praedecessorum Nostrorum exemplo praçsto est, 
ut nimirum exeramus gladium, quo Nos Deus ad Religionis, 
et justitiae defensionem munivit. Quare auctoritate omnipoten-
tis Dei, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, ac Nostra 
eumdem Presbyterum Cyrinum Rinaldi, qui ex vi commemo-
rati Moniti in majorem excommunicationem jam incidit, hisce 
Nost'ris Litteris solemniter, ac nominatim excommunicamus, 
anathematizamus, et ab Ecclesiae corpore segregatum, ac 
prorsus ab omnibus vitandum esse statuimus, decernimus, ac 
denunciamus. 

Faxi t dives in misericordia Deus, ut infelix hie Sacer-
dos liac acri sane, sed necessaria medicina a Nobis in ipsum 
adhibita sanetur, atque ipse gravissima sua recognoscens errata 
resipUcat, ac sincera et salutari poenitentia animae suae bono 
prospiciat, ne adfulteriora procedere cogamur. 

Denique hac quoque occasione Vobis iterumanimos ad-
dimus, Venerabiles Fratres, ut divino auxilio freti pergatis 
majore usque studio in hac tanta temporum perturbatione et 
iniquitate impavide tueri Dei, ejusque Sanctae Ecclesiae cau-
sam, et gregis curae Vestrae commissi salutem curare. 

Vos autem, Dilecti Filii, etiam atque etiam hortamur, 
ut nefaiias inimicorum hominum insidias sedulo devitetis, et 
alacriore usque pede incedatis per semitas Domini, et ambu-

"letis digne Deo per omnia placentes, in omni opere bono fru-
ctificantes. Ac praecipuae Nostrae benevolentiae pignus Apo-
stolicam Benedictionem intimo cordis affectu Vobis ipsis, Ve-
nerabiles Fratres, ac Dilecti Filii, peramanter impertimus. 

Datum Romae, apud S. Petrum, sub Annulo Piscatoris 
die 23 Julii, Anno 1868. 

Pontificatus Nostri Anno Vicesimotertio. 
N. Card. Paracciani Clarelli. 

A hit jclnikori akadályai. 
Az ember, ha nem legnagyobb, mindenesetre a legü-

gyesebb hízelgője önmagának, s igy hogy szive vágyának 
eleget tehessen, kész annak korlátozó abroncsait lefesziteni, az 
igazságokat, melyek előtt már meghajlott az ész, mellőzni ; 
szellemi életének sorsát szivétől teszi függővé, s könnyen 
hitetlenné lesz ; ez belső akadálya a hitnek. Vannak ezen ki-
vül külsők is, a melyek szintén befolyásoznak a hitre, vala-
mint a fának nem csak az árt ha gyökerén szú rágódik, ha-
nem az is, midőn a facsemete héját körülrágják a legelő 
csordák, vagy vásott gyermekek pajzánul meghasogatják kér-
gét. Ezen külakadályok változnak. Az erkölcsi világ száza-
daira is lehetne mondani, hogy évszakokra osztvák, némelyik-
ben tenyészik a hit, mint nyáron az egész természet ; néme-

lyikben pedig az idő dérkint letarolja a hit virágait, jégeső-
kint pusztulást hoz a hit mezejére, vagy hóval, a hitetlenség 
szemfedelével takar ja el az ég felé törekvő növényzetet. Az 
idö követelményei szerint védni kell a virányt, majd a ziva-
taros fuvalom ellen gátat emelni,. majd üvégházba tenni, 
majd ismét ha megküzdhet a zúzmarával, gyámbotot adni 
mellé. Mindig azt kell tenni, mit nemcsak a növény termé-
szete igényel, hanem az idő téveteg járása követelő szük-' 
séggé teszen. 

Ezen külakadályok között első az, hogy napjainkban a 
fogékony gyermek-években mellőzik a hittanitást, majd azt 
adva okul, hogy úgy sem érti meg, majd, hogy a gyermek-
nek nincsenek kötelességei, a melyeknek vezetésére a vallás 
intelmeire ssorulna. Nincs ennél tévesebb felfogás. A mi az 
első kifogást illeti, az igaz, hogy a gyermek a hittani rend-
szerek, a vallás igazságok elosztását, a definitiókat meg nem 
érti, de nem is ezek adatnak elő a kicsinyeknek, főleg nap-
jainkban, a catechetika tapasztalatdús haladásai után, hanem 
a szükséges tudni valók történetekben megérzékittetnek ; 
azt a tapasztalást pedig mindenki megszerezheti magának, 
hogy a gyermek mily bensőséggel függ a történeteken. Ily-
képen nem csak a hit igazságát megérti, hanem u j eszmék- és . 
fogalmakra képesül elméje, tehát nyer vele az ész és értelem 
önmagában véve. Oh nem hiába t ini tot t Urunk példabeszé-
dekben, hanem azért, hogy példát adjon, hogy igy legered-
ményesb lesz a tanitás. Lépjünk csak be a kicsinyek osko-
lájába, mily szivesen tanulnak, mily kedvvel fogadják a 
hittanitást, bizonyosan oly hévvel, oly jámbor indulattal, a 
minővel aligha fogják többé bevenni az életben. Mily kegyet-
lenség a fakadás legszebb idejét elmulasztani ! Nem feledjük 
megöntözni virágainkat, vagy csiripelő madarunknak -enni 
adni: s a mindenre hajlandó gyermekkedélynek, az ébredező 
vallási érzületnek tápot adni lomhák, vagy épen konokok va-
gyunk. Gyermekeidnek lelke nem ér fel virágaid- vagy ka-
nári madaraiddal ? Nem egyszer láthatni , hogy egynémely 
vallásos családban a gyermekek 4 — 5 éves korukban is benső-
leg vallásosak : ne mondd tehát, a kicsinyekkel semmire sein 
mehetni. A gyermekek midőn felsőbb osztályokba lépnek, 
kedélyök megszűnt oly finoman fogékony lenni, mint midőn 
ébredezett bennök a lelki élet. Nem is az egész hittan előa-
dásáról van szó, ez lehetet len; hanem csak a mennyit törté-
netbe begöngyölgetve befogadhat csekély észbeli tehetségük, 
s a mennyi.erkölcsi életük vezetésére szükséges. Vannak oly 
dőre anyák, hogy azt mondják a gyermekeknek Istent emle-
gető lelkésznek : ah tisztelendő tir, mit tud a szegény gyer-
mek Istenről ; annak még csak a já ték való stb. Ha a gyer-
meknek csak ezeket mondjuk : édes gyermekem én nagyon 
szeretlek, édes a tyád , testvéreid szintén szeretnek, de az 
Úristen minedezeknél jobban szeret. Ha csak ezeket" mond-
j u k meg neki, már is fogalmat alkottunk az Istenről, mert 
a szeretet megértése legkönnyebben történik. És ez elég, 
hogy a gyermek Tstenröl gondolkodni kezdjen. Ennyi t értel-
mére nézve. Ámde a gyermeknek kötelességei is vannak. És 
ennek tagadása képezi második részét amaz álokoskodásnak, 
hogy a gyermek hitbeli nevelését elmulasztják. Minden, a mi 
él e'földön dicséri alkotóját, a spliaerák zenéje a Mindenhatót 
illeti, csengő madárdallal az erdő, aranykalásztól hullámzó 
mező az alkotót á ld ja ; az ember terményeinek zsengéit Isten-



nek áldozá, csak az emberi lélek zsenge indulatai, a gyermek-
kebel szűzi fohászai nem illetnék az Istent ? Hol itt az ész ? 
Furcsa, hogy keresztények előtt kell ezeket bizonyítanunk. 
Urunk mondá: engedjétek hozzám jőni a k i sdedeke tugyan 
ő mondá : a ki' az Isten igéjét be nem veszi mint egy gyer-
mek, be nem jöhet az Isten országába. íme a Megváltó a 
gyermekek hitét mintaképül állitja elénk, azoknak tehát ne 
legyen hi tük? Csakugyan azért oly gyér közöttünk a hit, 
mert a gyermekeknél is hiányzik ? Köteles tehát a gyermek 
is imádni Istenét, tisztelni szüleit, megbecsülni az embereket 
s gyermektársait, a kikkel valaha társadalomban fog élni. 
Ezen kötelmek teljesítése végett a gyermek csak .ugy szo-
rul felsőbb motívumra, mint a felnőtt, mert benne csak úgy 
dolgozik a régi Ádám, mint másokban ; ki n6iii kittel merge ' 
lödni, dühösködni a gyermekeket ? Ezen felsőbb motívumo-
kat csupán a vallás szolgáltatja. Azért elvonása a vallásnak 
a gyermekektől csaknem olyan, mint a gyermekülés. Oh ti 
szülék ! eleget fogtok felelni magatokért, ne keményítsétek 
meg az -Ítéletet még ama váddal is, hogy gyermekeitek lelki 
halálát ti okoztátok. Az Isten előtt a legszebb látmány az, ha 
ártatlan gyermekeket lát, kik szivök őszinte vonzalmaiban 

.imádják őt. Ne mulassz el tehát semmi alkalmat, midőn gyer-
mekeket Istenhez vezérelhetsz. Beszélj nekik róla vonzóan, 
hogy mily jó, mily kegyes irántunk. Intsd meg, valahány-
szor hazudik, engedetlen vagy akaratos. Mutasd meg neki, 
hogy az ő lelke is bír foltokkal, hogy megváltóra szorul; 
beszélj neki a kegyes Udvözitőröl, szerettesd meg vele, hogy 
utána induljon. Szóval tégy meg mindent, a mi által keresz-
tépynyé legyen. Ismételve mondom, hogy itt végtelen sok 
jót eszközölhetsz, mert az ilyen gyermeklélek olyan mint 
az újonnan törött föld, ebben is a jó mag sokkal vidámabban 
sarjad, zöld szinc üdébb, mint a meglett ember lelkében, 
melyet a_sok gond és szenvedély kiszivott és már megkérgesi-
tett. Távolítsuk el tehát hitünknek egy akadályát, a hitval-
lás tanulásának későbbi évekre elhalasztását. (Vége k.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA. Tsmét kiséri etek történnek Itália protestantizá-

lására. Az igehirdetők száma növekedőben van. Némelyek a 
főbb városokban telepednek meg, a fiatalabbak küldér módra 
ide s tova járnak. Legtöbb Poroszországból jő, hol e czélra 
alakult bizottmányok vannak. Mondják, hogy a porosz kor-
mány e törekvéseket istápolja, ami megfogható. Lépten nyo-
mon azt hirdetik, hogy Poroszország nagyságát a protestan-
tismusnak köszöni, és ha Itália nagygyá kiván lenni, és az öt 
megillető helyet Európában elfoglalni, el kell vetnie a katho-
licismust, protestánssá lenni, és szorosan egyesülni szövetsé-
ges társával. 

Az iskolák alapítására az emiitett küldérek gondot for-
dítanak. Rendesen a legszegényebb családokat kisértik meg 
tőrbe ejteni. Segélyt nyújtanak a szülőknek, ruházzák a gyer-
mekeket és igy megkerítik. 

Miután sok szerzetesi templom lefoglaltatván azok az 
állam kezeibe kerültek, ez csekély pénzen odaadja a protes-
tánsoknak. Hiába tiltakoznak ez ellen a hivek, szavukat 
semmibe sem veszik. 

Orvietóban egy vándor igehirdető beszédeket hirdetett, 
s igérte, hogy két hét alatt a protestáns vallás tanait össze-
függésben fogja előadni. Miután az első előadásokra alig jött 
yalaki, személyenként 1 frankot ígértek a jövőknek. Ez fogott 
a roppantul elerkölcstelenitett népen. 

Különben bármily tevékeny legyen a propaganda, az 
eredmény felette csekély. A szél ma nem kedvez vallási té-
velyekhek. A nap iránya tökéletes istentelenség, azért az 
,Unita' hívei, kik a forradalmon kivül mással nem törődnek, 
és kiknek Garibaldi és Mazzini isténeik, elveszik az egy 
frankot és markukba nevetnek. A protestantismus ideje le-
járt , és Jtália daczára nyomorúságának és tévedéseinek, sok- ' 
kai inkább katholikus ország még, hogysem az emiitett rosz 
komolyabb fordulatot vehetne. 

TURIN, #ept. 18. A piemonti zsidók vásárolni akarván 
és üzletet csinálni, Menabreához látszottak fordulni azon 
kérdéssel : nincs-e mit eladni ? Es M. az általános procuratórok 
által a püspököktől kérdezteti : nincsenek-e liquidálni való 
templomok ? E kérdésre többek között Vincze, Ruvo- és Bi-
tontó-megyebeli püspök imigy válaszolt a procuratornak : Bi-
tontó aug. 10. Tisztelt uram ! Köriratára vonatkozólag pro-
curator uram tisztelettel és őszintén kell megvallanom, hogy 
megyémben egyetlen templom vagy kápolna sem zárattatha-
tik be, miután mind a nép részéről a boldogságos Szűznek, 
vagy valamely szentnek tiszteletére alapíttattak, általa tar-
tatnak fenn, és ugy tekintetnek, mint a szegények és ügye-
fogyottak menhelyei, hová nem csak ünnepeik napjain,' hanem 
közbaj és nyomorúság idején tömegesen tódulnak a hivek, 
hogy forduljanak Isten és a bold. Szűzhöz, amiért is ugy te- ^ 
kintik, mint szemök fényét. De feltéve, ha volnának is me-
gyémben oly templomok, melyekre a köriratban kitett jelleg-
alkalmazást nyer, én procurator uram, nem jelölhetem ki 
azokat, anélkül, hogy hűtlen legyek isteni küldetésemhez, 
mely nem csak a dogmák,- erkölcs- és fegyelemnek megör- * 
zésében és megvédésében áll, hanem az egyház javainak is 
sértetlen fentartásában. Megszegőjévé válnék az eskünek, 
melylyel köteleztem magam nevezett kötelmek betöltésére, és 
azon censurákat vonnám magamra, melyek az egyházi javak 
bitorlóit érik. Ezen okból reményleni merem, igazoltnak fogja 
találni eljárásomat, és megengedni, hogy kérjem oda működni, 
miszerént megyémben a templomok és kápolnák sértetlenül 
fentartassanak, és ne ingereitessék a már úgyis annyi más 
indokból ingerelt nép, mely kihágásokra is szokott menni, ha 
vallását sértik. 

Es e helyen engedje meg procuratur uram, hogy más 
kéréssel is forduljak önhöz, reménylvén pártfogását. Evek 
előtt Ruvóban egy templomot építtettem, hogy körülbelül 2000 
hivő lelki szükségeit elégitsem ki, a kik a többi temlomok 
távolléte miatt, különösen a zordon téli időben az ünnepeket 
meg nem szentelhették. Nehéz idők következvén, nem fejez-
hettem be a templomot, melynek csak boltozata, és az oltárok 
hiányoznak. Visszatérvén megyémbe e templomot a népbi-
zottmány (comitato popolare) által elfoglalva találtam. Ezen 
épület az én tulajdonom, költségemen és áldozatokkal emel-, 
tetett. Valljon minő joggal lehetett azt elfoglalni, és egy köz-
jóra szolgáló intézményt gátolni ? A jó polgárok felháborod-
tak e nyakas bitorláson, és én örvendek, hogy alkalmat nyer-
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tem kérni uraságodat, amint kérem is, engem védeni, pártfo-
golni ez ügyben, melyet követel az igazság, és megyéseim 
lelki java. 

Hiszem, hogy egész buzgalommal sietend védelmemre, 
melyet az Ur meg fog jutalmazni. En pedig uraságod irányá-
ban mindig a hála érzelmeit táplálandom. 

AMERIKA. (Vége.) Bárminő volt legyen a részletes 
megtámadás, mely a katholicismus ellen intéztetett, a 
congressus által a lelkismeret szabadsága sokkal határo-
zottabban ki volt mondva, hogysem az általában életbe nem 
lépett volna. Az 1787-i constitutio nyiltan kimondja: „Az 
államhivatalra jelentkezőktől és alkalmazaudóktól nem sza-
bad semmiféle vallásos esküt követelni vagy elfogadni. . . • 
A congressus nincs följogositva akár valamely vallási eon" 
fessio javára, akár a szabad vallási gyakorlat megakadályo-
zására törvényt hozni." Ez hallatlan merészségű ujitás volt. 
A pogány császárok és keresztény fejedelmek alatt minden-
kor volt uralkodó vallás ; csak Amerika szakitott ezen rend-
szerrel és pedig nem pótolva egyik államegyházat egy másik-
kal, sem nem megsemmisítve minden egyházi fogalmat, mint a 
franczia forradalom hatalmaskodói, hanem egyszerűen kije-
lentve, hogy ezen a téren nem competens. Így van a lelkis-
meret szabadságával is. Az amerikai alkotmány nem*mondja . 
én megengedem, tűröm minden cultus gyakorlatát ; mert a ki 
valamit megenged, azt el is tilthatja ; hanem nem tulajdonit 
magának semmi jogot arra nézve, hogy vallási ügyekben tör-
vényhozói hatalmat gyakorolhasson. Igen jelentékeny com-
mentár adatott ehhez, midőn a szentszék az/amerikai missi-
okban püspöki szék fölállítását tervezte. A propaganda e 
végből Franklin Benjamin által az északamerikai congres-
susnak egy jegyzéket szolgáltatott át, melyben ezen ügyet 
mindazon körültekintéssel kímélettel, adta elő, melyet az ily 
szokatlan lépés méltán követelt. A congressus válasza csak-
hamar megérkezett. A feleletet az volt, hogy a congressus ily 
ügyekben éppen semmi itélet sem mondhat, minthogyha val-
lási dolgokban incompetens. A romai curia ezt egyszer 
mindenkorra mondottnak vette. VI. Pius hat évvel később 
vagyis 1789-ben állította az első püspöki széket Balti-
moreban. Azóta az Egyesült-államokban 60 megye és apo-
stoli helyettesség szerveztetett, anélkül, hogy a congressus 
csak egyszer is kilépett volna semlegességéből. Nincs itt helye 
bővebben fejtegetni az okokat, melyeknél fogva a congressus 
incompetensnek nyilvánította magát a vallási ügyekben, de 
annyi bizonyos, hogy a fönforgó körülmények közt nagyobb 
szolgálatot nem tehetett volna az egyháznak. A mainzi püs-
pök szintén ezen nézetben van, ha mondja, hogy nincs oly 
egyházi elv, mely ellenkeznék azon állitással, hogy bizonyos 
körülmények közt az állam nem tehet jobbat, mintha teljes 
vallásszabadságot engedélyez ; és ha a syllabus az egyháznak 
az államtól való elválasztását mint téves és hamis tanitást el-
vetheti, ennek még nem lehet azon értelme, mintha az állam 
föltétlenül köteleztetnék államvallást is elismerni. De minden 
esetre fön kell maradniok a lényeges és szükséges viszonyok-
nak, melyek a társadalom és egyház, a polgári és egyházi 
hatalom közt mindenkor fönállanak, mert mint Bossuet 
mondja : „a haza az isteni és emberi érdekeknek közössége." 
Valóban, az északamerikai kormány dicsekedhetik, miszerént 

daczára annak, hogy minden állami egyliáziassággal szakitott, 
mégis minden kormányok közt az egyetlen, mely minden ha-
tározott államvallás nélkül a kereszténység szellemétől leg-
jobban át van hatva. 

Azon törvényhozók, kik magokat illetékteleneknek 
nyilatkoztatták a vallás ügyeiben határozni, legtöbbnyire oly 
férfiak voltak, kik hitvallásuk elveihez hiven ragaszkodtak. 
Franklin, ki minden vallási ostentatiotól idegenkedett, maga 
volt az első, ki azon indítványt tette, hogy a congressus ülé-
seinek kezdetén az evangéliumnak valamely hirdetője imát 
mondjon ; ezóta a congressusnak meg van saját káplánja, és 
a többi államok törvényhozó testületei is követték ezen pél-
dát, Az imán kivül, melylyel az ülés kezdődni szokott, minden 
vasárnap 11 órakor a capitolium egyik termében isteni szol-
gálat tartatik, melyen a congressus összes tagjai részt vesz-
nek. Ez főleg szentbeszédböl áll, és szokás szerént a különféle 
confessioju leghiresebb szónokok hivatnak meg ezen tisztke-
désre. Igy például, 1847-ben, midőn a new-yorki érsek Hughes 
Washingtonban jelen volt, ő szólitattott föl a congressus által 
ezen vasárnapi isteni tisztelet megtartására. Ezen predikaczio, 
mely igen nagy benyomást tön a hallgatókra, sz. Máté 20, 25 
verse fölött mondatott : Tudjátok, hogy a népek fejedelme1 

uralkodnak fölöttük stb. Ezen szavakhoz a jeles hitszónok 
párvonalt fűzött Napoleon és Washington müve közt ; ez a 
nép javát tevén mindenek fölé a szeretet és hála aere peren-
nius emlékét emelte magának ; amaz pedig egyedül szemé-
lyes ambitionak'; hódolva, a népek átkától terhelten idegen 
földön magános sirba szállott. 

Midőn a függetlenségi harcz kitört, a congressus pro-
clamatiot bocsátott ki, melyben a népnek szivére kötötte, 
hogy most inkább mint bármikor azon meggyőződést táplálja, 
hogy minden ügyek az isteni gondviseléstől függnek, és azért 
ezen vállalatnál mindenkinek legszentebb kötelessége Isten 
segitségére támaszkodni. Egy későbbi kiáltvány fölhivja a 
polgárokat általában, különösen pedig az Egyesült-államok 
hivatalnokait bűnbánatra, benső jobbulásra, és szigorú őrkö-
ködést ajánl az 'istenkáromlás és erkölcstelenség elleni tör-
vényeknek megtartása fölött. Midőn végre 1777-ben a füg-
getlenség aláíratott és kihirdettetett és a háború mindenfelől 
föllángolt, a congressus ismételve fölszólítást intézett a nem-
zethez, hogy egyhangúlag hálát adjon Istennek és határozza 
el magát a legfőbb jótevőnek szolgálatára. Ép ily jellemző 
az amerikai szokásokra nézve azon jog, melyet az államkor-
mányzók tulajdonítanak magoknak, tudnillik minden évben 
egy általános hálaadási napot rendelni, valamint a buzgalom 
is, melylyel az egész nép teljesiti az ily rendeletet. Közönsé-
gesen a késő őszi időben választatik ezen nap. Nem is tekinti 
ezen rendszabályt senki polgári vagy egyházi kényszernek, 
hanem mint a közvélemény kifejezését. Ezen a napon szü-
netel minden munka, minden üzlet és ugy szenteltetik meg, 
mint a vasárnap. 

A newyorki államban 1841-ben egy polgár pénzbir-
ságra és tömlöczre Ítéltetett, mivel Krisztus születését és sze-
mélyét bántalmazta. A bíró avval indokolta Ítéletét, hogy az 
egész nemzet hit- és erkölcstana gyanánt tekinti a keresz-
ténység alapigazságait; és azért ezen hit szerzőjének meg-
gyalázása végtelen gonoszság, egyszersmind pedig megsér-
tése a jó erkölcsnek és a nyilvános rendnek. Semmi sem 
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volna veszélyesebb, mint az ily vétket büntetlenül hagyni. 
Valamint téves azon állítás is, hogy ezen vétek azért nem 
volna büntethető, mivel az alkotmány kizárja bárminő állam-
egyháznak eszméjét; mert ez semmiféle viszonyba sincs bár-
mely egyházi intézménynyel, hanem inkább onnan származik 
büntetésre méltó volta, mivel a társadalmi moralba ütközik. 
Hasonlókép hangzanak az esküre vonatkozó határozatok is. 
A quäckernek és zsidónak meg van engedve erre nézve saját 
meggyőződését követni, és az ő eskütételök ép oly érvényes, 
mint az, mely az általános keresztény szokás szerént tétetik. 
Az atheus ellenben, kiről bizonyos, hogy semmi vallási meg-
győződése sincs, semmi föltétel alatt sem bocsáttatik esküre. 

A legbiztosb meggyőződést, hogy az egész amerikai 
életet keresztény szellem lengi át, leginkább és könnyen 
megszerezheti az ember, ha egy vasárnapot töltött az Egye-
sültállamokban. Mintegy varázslat gyanánt tűnik föl, ha va-
sárnapon Newyork utczáin megyen az ember végig. A Broad-
way, ezen fő közlekedési ér, hol nemcsak a hatalmas keres-
kedő városnak, hanem az egész Északamerikának üzlete ösz-
pontosul, és mely szombat este oly embertömeggel van telve, 
hogy a sokaságtól sodortatni kell az embernek magát en-
gedni, ekkor oly csendes, elhagyatott, mintha nem is az a 
város volna. Kocsit nem lát, nem hall az ember, a néhány 
ember elmélkedvo lépdel, s minden arra mutat, hogy magasz-
tosb szellem lepte meg a világvárost, mint a szokásos „time 
is money" vagyis az idő pénz-féle közmondásnak szelleme. 

Azonban magára a vasárnap megtartására is a külön-
böző államtörvényhozásban nagy különféleség uralkodik. 
Legtoleransabb a new-yorki állam. It t legalább meg van 
engedve a vasutoni közlekedés, és a nagyszerű gőzhajók sem 
pihennek, melyek Long-Island és New-Jersey partjai közt 
járnak. Legszigorúbb törvényeket a vasárnap megülésére 
nézve Massachusset-állam hozott. Ezeknél fogva nem csak 
minden kézi munka tilos, hanem minden nyilvános élvezet, 
szinház, concert ; az üzleti és korcsmai helyiségek egész na-
pon át zárva vannak. A ki elegendő ok nélkül három hóna-
pon át elmulasztja a vasárnapi isteni szolgálatot, 10 schil-
lingnyi birságra Ítéltetik. Az utasok is csak igen fontos és 
sürgős okoknál fogva folytathatják vasárnap utjokat. A pro-
testantismusban természetesen máskép jelentkezik a mozgás 
szabadsága; a szabad vizsgálat axiómája itt határtalan, és 
azért naponként uj secták támadnak ; melyek ellenében an-
nál föltünőbb a katholicismus szilárd ugyanazonossága, mely-
ből egyszersmind könnyen átlátja a józan amerikai, melyik 
részen lehet inkább az igazság. 1-k. 

VEGYESEK, 
— Ő cs. k. apostoli F ö l s é g e H a r t m a n n Péter bozsoki 

lelkésznek az egyház terén 58 évi működése közben szerzett 
érdemei elismeréseül a koronás arany érdem-keresztet mél-
tóztatott legkegyelmesebben adományozni. 

— A házassági perekbeni itélet a miniszter törvényja-
vaslata szerént ezután is a szentszékek körébe tartoznék ; a 
jogi bizottmány azonban azt indítványozá, hogy a szentszé-

kektől elvétetvén e jogosultság világi birók ítéljenek a háza-
sági váló perekben is. Az indokolás a mily naiv, oly gyenge, 
és látszik, hogy a liberialis törvényalkotók legkevésbbé tud-
nak igazán liberálisok lenni a vallást, egyházat megillető 
dolgokban. Egyik indok az, hogy meghagyatván ily jog a 
katholikusoknál azt a többi felekezeteknek is meg kellene 
adni, vagy mivel a többinél nincs, a katholikusoknál se legyen ; 
ez valóságos Prokrustes-ágy. A másik még jobb ; tudnillik 
nem arra kell nézni, kik Ítélnek, hanem hogy az illetők val-
lási elveik szerént történjék a bíráskodás. Igen jól van, és 
épen azért a katholikusokra nézve a szentszékeknél kell 
megmaradni a hatalomnak, mert a kath. tan szerént a házas-
sági ügyek az egyházi bíróság körébe tartoznak és igy nem 
csak a bíráskodásnak kell a hitelvek szerént történnie, ha-
nem magának a birónak is hitelv szerénti egyénnek kell lenni. 
Különben ezen ügy megfordulván a Deák-kör tanácskozmá-
nyában Deák szerént marad minden a régi mellett, még a 
civilházasságnak behozatala módosítást nem követelend. A 
baj differtur, non aufertur. 

— Ha különben nem tudtuk volna, hogy Isabella kath 
monarcha volt, az undok piszkokból, melyek most a szemérem 
és minden méltányosság rovására ellene szóratnak, eléggé 
megtudhatnék mindkét jellegét. Ha valamit most rajzokban 
és czikkekben szemtelenül pelengéreznek, tudhatjuk, hogy 
valami katholikum rejlik a ledorongolt tárgyban. 

— Madridban a nuntius laka előtt a concordatumnak 
egy példányát égette el a csőcselék. A franczia követ kér-
dést intézett az ideiglenes kormányhoz, valljon a spanyol nép 
tiszteletben akarja-e tartani a külfejedelmek képviselőinek 
biztonságát? a felelet igenlő volt, e tettről pedig azon magya-
rázat adatott, hogy egyedül a cultusszabadáág életbelépteté-
sére vonatkozott. Következetesen ha a monarchiát valahol 
meg akarják szüntetni, meg kelbölni a királyt, hogy jobban 
föltűnjék az uj kormányformal 

— Az orosz jezsuita Katikot és Pietra bibornok kivá-
lólag tanulmányozzák a keleti egyház rítusát, kutatásaik 
eredménye még a Concilium előtt napfényt fog látni. 

— A messinai érsek, Natoli, megkapván az olasz kor-
mánytól 20,000 franknyi hátralékát, azonnal összegyűjtötte 
a város szegényeit, és személyesen kiosztá közöttük az egész 
összeget. 

— A walesi herczeg fölszólittutott, hogy a glasgowi 
egyetem alapkövének letétele alkalmával a szabad kő mi ves-
ség testületével tegye magát érintkezésbe; a herczeg azon-
ban határozottan kijelentette, hogy semmiféle páholynak sem 
akar tagja lenni. 

— Murphy már nem maga űzi a rágalmazás mestersé-
gét a pápa és katholicismus ellen. Felesége Hulme városá-
ban szintén nyilvános fölolvasásokat hirdet, melyekről mondja, 
hogy kiválóan antipapalisok lesznek. 

— Potapoff tábornok a lengyel történelemre vonatkozó 
minden régiséget, műemléket Vilnából Moszkvába vitetett ; 
zár alá tette a zárdák könyvtárait, okiratait, melyek a len-
gyelek ügyére bármi vonatkozással vannak. 

— A hollandi hölgyek igen értékes zászlót küldöttek 
a szentatyának, ki a lobogó kigőngyölgetésekor e szavakat 
mondá: Vajha mindenkor győzelemre vezérelné az egyház-
ért küzdőket ! 

— A vaticani nyomdában prográmmok és instructiok 
nyomatnak, melyek a püspököknek fognak küldetni a leen-
dő concilium tárgyának tanulmányozhatása végett. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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Bölcsészeti irányzat. 
Valahányszor a bölcsészeinek már tárgyánál 

fogva is mérhetlen terén egy uj rendszer keletkezett, 
melynek megalapítói, követői többé kevésbbé ellensé-
ges állást foglaltak el azon örökérvényű, változhat-
lan, az alakot igen de a tartalmat tekintve nem tö-
kéletesíthető, transact! ot nem tiirő igazságokkal és 
elvekkel, melyeknek csalhatlan őre az egyház leg-
főbb tantekintélye, tudományos közvetítői pedig a 
hittudósok; mindannyiszor sűrűn hangzottak a pa-
naszok, emeltettek a vádak, hogy a kath. egyház, és 
az általa hirdetett tan a tudomány előmenetelének, 
haladásának gátot vet, akadályt gördit eléje, mivel 
nem mulasztotta el időnkint a szerénte téves állításo-
kat, vélelmeket ilyeneknek kijelenteni. És ha később 
eme rendszer nem kültámadás folytán, hanem önte-
hetetlenségének, hamis voltának súlya alatt összeros-
kadott, a helyébelépő divatosabb elméletek férfiai 
eme vádat hason-okból ismételték. Midőn ama leg-
főbb tantekintély néhány év előtt egy sokat ócsárolt, 
mert nem értett, vagy félreértett okmányban fordult 
azokhoz, kiknek lelki, vallásügyi gondozását isteni 
meghatalmazás folytán birja, a panaszok véget érni 
épen nem akartak. 

Hiában hivatkoztak ezek ellenében mind-arra, 
mit az egyház évszázadokon át a közműveltség, 
ismeretek, tudományos intézetek érdekében tett ; hiá-
ban a pápák, főpapok, áldozárok végtelen hosszú 
sorára, kik vagy magok fejleszték, és növelték 
nagyra a tudomány minden ágait, vagy pártfogással 
és vagyonnal járultak körük tágításához. Hiában 
mondatott, miszerént az egyház nem teljesitvén fenn-
jelzett kötelmét, megszűnnék lenni az, minek alapi-
tója akaratánál, de lételeménél fogva is lennie kell az 
igazságok legfőbb őrének. 

Pedig mennyire üdvös, miszerént a folyton vál-
tozó, ingadozó vélemények, nézetek chaoszában, ko-
rántsem mindig haladást, de hanyatlást is mutató 
menetében legyen egy legfőbb szabályzó, mert 
amint a malinesi főpap helyesen jegyzé meg: a tu-
domány szabadsága nem a b s o l u t f ü g g e t l e n s é -
g é b e n , hanem az igazságtóli függésben keresendő, 
a tudomány szolgasága pedig abban, ha vélemény-
től függ, a miért is nem az emberi szellem szabad-
sága, hanem a szolgaság anyja a szabadosság az, 
mely mindent a vélemény állapotjára akar vissza-
vezetni. A tudomány csak az által tudomány, mert 
az igazság kötelezi, és kötelezvén megóvja a vélemé-
nyek szolgaságától. 

Hiába — mondom — védetett az egyház ez 
irányban, és e szempontból ; tőle, hogy a tudomá-
nyos haladás elleni akadály, az azzali meg nem férés 
vádja elnémuljon, már majd nem csekélyebb köve-
teltetik, mint az abdicatio, az isteni alapitó által 
kitűzött czélja- ós feladásáróli lemondás. És valljon 
mily czimen ? Vélelmek, hypothesisek nevében. 

Ha egy perczig kételkedhetnék valaki állitásom 
igazsága felől, ha a túlzás gyanúja emelkednék el-
lene, vessünk csak egy tekintetet, nézzünk körül, 
és tartsuk szemmel a törekvést, mely mainap a Leu-
cippok, Democritok, az empirismus és sensualismus, 
az anyagistenités ó- és újkori hőseinek tanát ismét 
uralkodóvá akarja tenni, mely Europa tán legelső 
nemzetének családapáit és főpásztorait vészkiáltá-
sokra kényszerité nem rég, hogy megmentessék a 
fiatal nemzedék, mely pártütővé neveltetik Istene 
ellen. 

Nézzük a minden tudományt kizárólagosan ma-
gának vindicáló bölcsészetet, — ha lehet mégis e név-
vel illetni — mely a testeken és azok tulajdonságain, 
az anyagon és az evvel egybekötött természeti erő-
kön kivül semmit nem ismer, ezek öröktől fogva és 
örökké tartó lételét állitja, Istent, a szellemi lelket, 
ennek halhatatlanságát tagadja, ember és állat kö-
zött lényeges különbséget meg nem enged, szabad 
akaratot, erkölcsi érdemet hiu koholmánynak tart; 
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— nem hirdeti-e nyiltan leplezetlenül, hogy a nagy 
mindenség összes tényeinek, és titkai megfejtésének 
kulcsát egyedül és kizárólagosan ő birja, jbüszke 
megvetéssel utasítván el mindent mi transcendenta-
lis, természetfölötti — melynek már nevétől is irtó-
zik — gunynyal illetvén nem csak a kinyilatkozta-
tott positiv hitet, hanem a magáén kivül minden 
bölcseleti rendszert. Nem azt követelik-e tőlünk» 
hogy vonuljunk vissza, engedjük át kizárólagosan 
nekik a tért, kik a Systeme de la nature szerzőjével 
ma is állítják: az ember a természet müve, melytől 
magát felszabadítani nem képes, m é g g o n d o l a t -
b a n sem l é p h e t a z o n tú l , hiában iparkodik a 
látható világ határain felül emelkedni ? 

Tekintve a keresztény polgáriasodásnak teljes 
evidentiával kimutatható áldásait Europa népeire, 
valljon mit mondjunk azokról, kik az : „anyag és 
erő" czimü, majd minden évben uj kiadást érő mü-

• nek szerzőjével azt merik állítani, hogy ama művelt-
ség a pogánysággal szemben is nem haladást, hanem 
hanyatlást mutat fel. Tekintve úgymond azon nagy 
hanyatlást, visszalépést, melyet az európai culturné-
peknek a történelmi kereszténység világnézetével 
okvet lenül tennie kellett, sőt a melyet részben most 
is tesz, őszinte sajnálkozással kell eltelnie minden 
emberbarátnak, hogy a görög és romai hajdankor-
nak ép oly fényes, mint magasztos képe, és az általa 
szerzett megismerésnek egész összege hosszú időre, 
és részben, mint látszik örökre elveszett egy világ-
nézet nyomása alatt, mely minden időben a felvilá-
gosodásnak, haladásnak, és általában, a világ és az 
élet természetszerű és kedves felfogása ellenségének 
mutatta magát. 

De nem csak tőlünk, a positiv hit védőitől kö-
vetelik a visszavonulást, hanem a spiritualista böl-
csészet összes híveitől, kiknek speculatióit ama rend-
szer egy ujabbkori híve a bölcsészet részegségének 
nevezte. 

íme e romboló ár ellenében a haladást, az em-
beriség érdekeit, az egyház képviseli. Engedjék meg, 
hogy kimondjam uraim — igy kiáltott fel nem rég 
a lelkes orleansi főpap a spiritualisticus bölcsészet 
összes hiveihez fordulván — a materialismus me-
részsége és előmenetele önöket megfélemlítette. Önök 
ügyét is védem, és önöknek velem együtt kell azt 
védeniök, önöknek mind, kik még le nem mondtak 
az emberi szellem jogairól, becsületéről és méltó-
ságáról. 

És ha — ne tagadjuk — az itt ott ijesztő mérv-
ben terjedő irány követelményeinek czime után ku-

tatunk, valljon találunk-e mást mint vélelmeket, 
hypothesist? Engedjék meg hogy e kérdésnél kissé 
megállapodjam. 

Midőn az érzékekkel megfogható tényeken, és 
az azok összehasonlításából vont következtetéseken 
tul mindent alapnélkülinek nyilvánit a mai sensua-
1smus, és ugy tekinti, mint m erő feltevéseken 
nyugvó hiu^gyanitásokat, — saját tételeinek teljes 
bizonyosságot tulajdonit. Pedig mindazon tételek, 
melyeken alapul, nem egyebek mint állitások, felte-
vések, hypothesisek : igy az állítás, hogy a testek 
mind megoszthatlan, vagy legalább tovább meg 
nem oszló részecskékből állanak, hogy a világ tér és 
idő szerént végnélküli, hogy minden anyagi, testi 
változások csak az erők összeköttetésének változásai, 
hogy az alaprészek öröktől fogva mozgó állapotban 
vannak: mert mi érzékeinkkel sem a parányokat, 
sem a végtelenséget, sem az anyag összes változá-
sait', sem végre a mozgás örökös voltát nem észlel-
jük. Az érzéki megfigyelés utján legjobb esetben is 
csak a megfigyelt anyag bizonyos számú tulajdon-
ságainak, sajátságainak ismeretére jutunk. Közvet-
lenül észre nem vesszük a parányok, az atomok 
mikénti változásait, ha például vegyészi attractiok 
folytán egymáshozi viszonyaik másként alakulnak. 

Igaz, a mai materialismus védői is elismerik, 
hogy mindezek érzéki orgánumainkkal közvetlenül 
nem észlelhetők, de azt mondják, miszerént észlelé-
seink gondolkozásunkat szükségkép arra kényszeri-
tik, miszerént azon következtetéseket valóknak, iga-
zaknak, helyeseknek elismerje. De midőn mi épen 
a gondolkozás, és nem csak saját, hanem az értelmi 
világban a századok hőseiként szereplők gondolatai-
nak eredményére támaszkodva: érzékekkel meg nem 
fogható, nem észlelhető dolgok elismerésére kény-
szeríttetünk , akkor kétségen kivül megdől ama 
rendszer híveinek azon tana, hogy minden bölcsé-
szeti érvelés, mely a (az anyagi) tények alapját el-
hagyja, azofmal érthetetlenné, tarthatlanná válik. 

Van — úgymond az általam fennebb idézett 
malinesi érsek -— napjainkban egy tudomány, mely 
magának a positiv nevezetet adja, ez által azt akar-
ván kijelenteni, hogy tényekre támaszkodik. Té-
nyekre támaszkodni bizonyosan helyes dolog, mert 
a természeti tudományokban alapul ezeknek kell 
szolgálni. De nem kizárólag a természeti tudomá-
nyok támaszkodnak tényekre. A természetfeletti, az 
erkölcsi rend épen ugy, mint a természeti, a tényék 
nagyszerű együttességét tünteti fel. Az emberiség 
értelmével, fenséges hajlamaival, halhatatlan szüksé-
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geivel valljon nem egy nagy tényt képez- e, melyet 
csonkittatlanul a maga valóságában kell vennünk. 
Lehet-e tudomány ott, hol szemben ezen rend té-
nyeivel behunyják szemeiket, elzárják füleiket? Tu-
domány-e az, ha vizsgálat nélkül ezen irányban, a 
tudomány elsó' feltételének lenni állítják a meg nem 
vizsgált dolgok lehetetlenségének hiu affirmatioját ? 

Ezen atheusok — mond Guizot — balgaságu-
kat positvisimusnak nevezik, amely szó nyelvtanilag 
barbár, bölcseletileg fenhéjázó, kérkedő. ') Minden 
tudomány hiszen positiv voltában, azaz hogy tény-
leg, hogy valóban alapos. Mi hozzátehetnők, hogy 
szigorúan véve ellenkezik e nevezet ama tannal, 
melyre alkalmazzák, mert távol attól, hogy positiv 
volna, egyetlen főtétele nem állitást, hanem tagadást, 
a szellemi létnek, az anyag és ennek erején kivül 
mindennek tagadását képezi. 

(Vége köv.) 

A bit jelenkori akadályai. 
(Vége.) 

A kereszténység az egész embert foglalja el. Jézus val-
lása nem csak az ész- vagy szivnek egyedüli tárgya, hanem 
egyszerre mindkettőnek. Azért hozott Urunk az égből 
eszünknek igazságokat, szivünknek gyámolító erőt, hogy a 

' szenvedélyek viharának idején egyik sem inogjon. Két rejtel-
mes csillag a sziv és ész, melyek nem egymás, ha nem a lát-
hatatlan középnap körül forognak, s ezen középnap a Jézusi 
tan. A ki a kettőt elválasztja,elveszi tőlük a sulyegyent s fel-
biczczen az egyik vagy a másik. Korunkban a tudományos 
fők egy nagy része azon fárad, hogy el válaszszák a tudo-
mányt a vallás igazságaitól. Mi ugyan, kik a vallás és tudo-
mány igazságait egy kútfőből származni tudjuk, ezen többé 
fel nem háborodunk, mert már amúgy is tapasztaltuk, hogy 
bármennyire hátat forditott igazságainknak a tudomány, mi-
helyt minden oldalról bebizonyitattott valamely igazsága, iga-
zolni volt kénytelen hitünk tan tételeit, épen úgy, mint a de-
lejtü, a mely sokáig idestova inog, de elvégre helyes potítján 
áll meg ; hanem aggódunk azok miatt, kik hajlandó k a pos-
ványszülte bolygótüzek után futni. Hiszen tapasztaljuk, hogy 
például a geologus eképen beszél: A nap — úgymond — nem, 
tudni mi okból, ellökte bizonyos időben anyagának egy részét 
amit azonnal más erők, hatalmuk távolába kapva, elragadtak. 
Ezen tüzes anyag meghűlvén, lett belőle föld. Igaz, hogy 
Mózes másképen adja elő a teremtés menetét, mi nem támad-

juk meg elbeszélését. A kinyilatkoztatás szent, a tudomány-
nak külön tere van, a hol uralkodik ; a világnak e két szö-
vétnekét tisztelni kell, meghagyván mindeniknek saját terü-
letét. íme igy a föld kérgén mintegy 2000 láhnyira rágódó 
bölcsek — a mi annyi, mintha lehámozták volna az alma kér-
gét — a geologus tanonczok elméjéből kicsavarták a szent 

') Méditations sur l'état actuel de la religion chrétiennt. 
P. 249. 

könyvek isteni sugallatáról való hitet. Az orvos így praelegál: 
Tárgyunk a testek boncztana ; felkutatjuk, hol keletkezik az 
élet, miként terjed el s hol végződik, mi nem találjuk meg a 
lélek helyét, de szükségét sem látjuk be. A vallás állítja létét 
s ez elég ; a lélek egy másik rend osztályosa, ami tapasztala-
taink a profán rendből vetetnek, ami oly magasan van, azt 
szemlélnünk lehetetlen. A csillagászat is, mely oly hangosan 
hirdeti az Isten létét s közvetve a kinyilatkoztatás szükségét 
még ez is felszólal azt mondva, hogy a testek sokaságát látva 
s azoknak földünknél ezerszeres nagyságát, lehetetlen hinni, 
hogy épen a mi földünkre jött volna az Isten fia. Jöhet aztán 
a hittanár, beszélhet a kereszténységről, némelyek szemébe 
nevetnek ; minő ziláltság támad ekkor az ifjú szivében, bor-
zasztó rágondolni. A vallásnak az egész embert kell felölelnie. , 
Helyesen mondja Staelnő : La religion n'est rien, si elle n'est 
pas tout. Allemagne IV. r. c. I. Az elvált irányú tanárok 
egymást morzsolják. Mindezen eljárásnak czélja az, hogy 
elkülönítsék, elragadják a hivő embertől a tudományt, a po-
litikát, s felfüggesszék az ég és föld közé, elhúzva alóla min-
den támpontot azt kiáltva : van Istened ! egyébre nincs 
szükséged. Ebből aztán szükségképen az következik, hogy 
miután sorsával senki, ellenben eszével minden ember meg 
van elégedve, mindenki inkább tudósnak, mint hivőnek akar 
látszani, telefüstöli elméjét a tudomány szagával s eme légkör-
ben akar élni, fejét magasan hordja, ugy hunyorogva le onnan 
a magasból az emberiségre. És eme légkörben ül a praelegáló 
tanárok sokasága, kik az elpártolt tudomány levegőjét szív-
ják, azt gondolva, hogy az égi igazságot hirdetik, pedig csak 
földünk anyagának párájában mozognak, mint a 16. század-
beli emberek, midőn egy üstökös közel ért földünkhez s far-
kával érintette őket, az üstökösnek legét szívták, mely az 
égen jár ugyan, hanem földünkkel egy származású. Ennek 
ugy nem szabad maradnia. Minthogy mi Istentől jövünk, kié 
a mindenség, semmi sem idegen előttünk. A keresztény szel-
lemnek mindent által kell hatnia ; a tudomány, politika, köz-
morálnak ezt kell illatoznia, igy fogja csak birtokolni az 
egész embert, mert az egész ember meg van váltva. Ezen 
iránynak vannak hatalmas képviselői, a kikre feszült kebel-
lel nézhetünk, csak azon kell törekedni, hogy ezen lelki áram-
lás ijnagyobb dimensióban történjék s éreztessék nemcsak a 
tudomány minden ágában, hanem a tudományos világ min-
den zugában is. Főképen akkor érjük el ebbeli czélunkat, 
ha feltanodáink szerzetesekre bizatnak, mert ha tisztelettel 
hajlunk meg sok világi tanár előtt, az egy czélra törekvő 
tanitásra nézve legtöbb garantiát, a szerzetesekben találunk. 
Ekkor el lesz háritva' a hitnek egy erős akadálya, mely szá-
mos ember szemét fátyolozza, hogy ne lássa a keresztény hit 
ragyogását s be ne fogadja fényét. 

Régen bebizonyított igazság', hogy *az államnak egy 
nyomon kell járnia az egyházzal, hogy sem elválni, sem egy-
másba olvadniok nem szabad, hanem mivel működési' terők 
egymásba fut, olyképen kezet kell fogniok, mint két kerék 
fogának. Egymás mellé, nem egymásfölé rencfelvék. Nem is-
házasfelek, hanem egyenjogú testvérek. Igy sikerül nekik 
ideiglen és örökre boldogitaniok az embereket, kik gondjukra 
bízattak. IIa már most viszálykodás támad a kettő között, 
ha az égy ház, mely isteniségének jelét magán, hordja bántal-
maztatik a hatalom által, melyet Istentől rendeltnek hirdet 
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ugyanő, bogy ez szintén akadálya a hitnek: nyilvánvaló. Az 
igy elrugaszkodott állani megtagadja a szolgálatot, a melyre az 
egyház, mig lélek és testből fognak állani az emberek, min-
denha szorul, elvonja anyagi segédeszközeit és nyomorgatja ; 
a szegénység, a nyomorúság pedig tudatlansághoz vezet. Az 
igy ellenségeskedő állam egyénei legfőbb kötelmüknek fog-
j ák tartani a felülről adott példa után indulni, s a hol lehet, 
az egyház hatását bénitani. Oh tudjuk, mi ügyesek benne ! 
csak vessük tekintetünket Olaszországra, hol borzasztóan 
foly az istentelen gazdálkodás. 

Tegyünk róla hogy az állam rúdja soha se vegyen 
oly irányt, melyet az egyháznak kárhoztatni kell, mely a 
kereszténység veteményeit letarolhatná, e tekintetben tőlünk 
is igen sok függ. Az alkotmány zsilipéi megnyíltak már, 
a közdolgok ismét a nyilvánban vi tat tatnak meg. Ha nem 
is vagyunk a törvényhozás faktorai, befolyhatunk eme fak-
torok megválasztására. Oda irányozzuk törekvéseinket, hogy 
követté olyan választassák, a ki belátáson s a népért verő 
szivén kivül, kereszténységgel is birjon. De nem az bir ke-
reszténységgel, a ki a választási téren, nagy ives program-
mokon hirdeti, hogy milyen derék ember ő, s mit mindent 
kész kivivni ; hanem az, a kit évek óta ismersz, a ki más 
napokon is kimutat ta lelkületét s elég garantiát nyújt , hogy 
bármi vészek, guny, áskálódás között sem tagadja meg ke-
resztény érzületét s ezt minden erejével érvényre ju t ta tn i 
fog igyekezni. Ha ezt bir ják végrehajtani a belgiumi katho-
likusok s határozott fellépésükre megdöbben a kömiveslel-
kületü kormány : mért nem mi, kik számra ugyan sokan, ha -
nem együtttartásra oly renyhék, kevés hízelgésre, a mely az 
ellenpárttól jön, oly simulékonyak szoktunk lenni. Bizton 
tudom, hogy kél már a kiábrándulás napja, a mi hiveink is 
itt-ott törlik már szemeiket, koránylik, de fényes nappal alig 
lesz még, hanem ennek reménye unszol a szólásra, késztes-
sen tenni, hogy a keresztény elvek, Urunk Jézusnak isteni 

tanitása, mig egyrésze elménk és szivünk minden gondolatát 
és érzését á tha t j a : ott ragyogjon a közállomány minden 
tettén, hevitse egyéneinek keblét s zománczozza egész köz-
életünk minden irányát. Zádori János. 

A pia cet um mellett felhozatni szokott érvek s ezek 
i czáfolata.*) 

1) Az állam vagy elismeri a katholika religiót isteninek, 
vagy nem. Ha elismeri, azt is el kell ismernie, hogy annak 
tanai sem alapjokban, sem fejlemén yökben az állam igazi ja-
vával nem ellenkezhetnek ; nincs tehát ok azoknak közzététe-
lét akadályozni. Ha pedig el nem ismeri, de mégis föltétlenül 
befogadta, egyszersmind, noha hallgatagon kimondotta, hogy 
az egyháznak s z a b a d n a k kell lennie, hogy tehát tanithat, 
dogmatikus bullákat elfogadhat, és saját körében működhetik 
a világi hatóságnak minden beavatkozása nélkül. 

2) Dogmatikus pápai iratnak kihirdetésefmiatt talán kár-
tékony viszályoktól, zavaroktól fél az állam ? ! — De lia ezek 
csakugyan keletkeznének, az azokból származó rosz sokkal 
kisebb volna mint a z , ha a fejedelmek és hivatalnokok 
önkényétől függne a dogmatikus határozatok kihirdetése. 

*) P o r u b s z k y József je les röp i r a t ábó l „ a k i r á ly i t e t s zvényrő l . " 

A zavaroknak korán kell elejöket venni, elhatalmazásukat 
nem kell megengedni. Lecsillapításukra a fejedelmeknek 
más módjaik is lévén, nincs szükségök az ártat lan egy-
házat sértő placetumra. Állitassék fel elvül, miszerént meg 
kell gátolni a dogmatikai határozat kihirdetését, ha e miatt vi-
szályoktól,mozgalmaktól lehet tartani és az egyház tekintélyét 
megvető vallástalan embereknek, kik a nekik nemtetszö dog-
matikai határozatok közzétételét akadályozni kiváltják, foly-
tonos ok s alkalom fog adatni a zavargásra A fejedelmek a 
világi biróság Ítéleteit végrehajt ják, noha előre látják, mikép 
e miatt némi mozgalmak támadnak; miért kellene tehát a moz-
galmak hasztalan félelme miatt a dogmatikai bullák kihirdeté-
sét gátolni ? — Az U n i g e n i t u s és más bullák zavarokat 
idéztek elő; igen, mert több állam erővel akará elfogadtatni, 
és már azelőtt az elmék fel voltak ingerülve. 

3) Azoknak, kik a dogmatikai bullákat a fejedelem elé 
terjesztendőknek állitják, nem azért, hogy az felölök Ítéljen, 
vagy megerősítse, vagy kihirdetésükhöz alakszerű beegyezését 
adja, hanem hogy m e g t e k i n t s e , lássa, azaz meggyőződjék, 
vájjon igazán dogmatikai tar ta lmuak-eÎ 1 ) Válaszoljuk: hogy 
ily eszményi megkülönböztetés által az egyház szabadsága ko-
rán sincs megmentve ; mert ezen esetben is a bulla kihirdetése 
az őt vizsgáló hivatalnok ítéletétől s önkényétől fog függni. 

4) A dogmatikus bulla kihirdetését nem lehet jogszerűen 
akadályozni azon záradékok ürügye alatt sem, melyek bünte-
tést határoznak azok ellen, k ik a bullát el nem fogadják ; mert 
ha azon büntetések egyháziak, a pápa által jogosan szabatnak : 
ha pedig világiak, jogában áll a fejedelemnek, kinek nem tet-
szenek, vagy változtatásukat sürgetni, vagy végrehajtásu-
ka t ellenezni, anélkül , hogy a bulla kihirdetését jogosan meg-
tilthatná. 

5) Az államférfiak és kanonisták, kik a placetumot meg-
kedvelték, annak hasznát sőt szükségét a történelem segélyével 
is igyekeznek bebizonyítani, mondván : az egyházi főpásztorok 
sokszor, talán szándékuk és akaratuk ellen is, oly fegyelmi ren-
delvényeket bocsátottak ki, melyek kellemetlen súrlódásokat 
idéztek elő, s az államra kártékonyán hatottak — De, mel-
lőzve itt ezen az egyházra nézve nem legtiszteletteljesebb állí-
tás alapos-vagy alaptalanságának vizsgálását, csak azt jegyez-
zük meg : a) Hogyha ily balvélemény a nép között elterjedne 
azegyházhozi szívélyes ragaszkodása megszűnnék,hite megfo-
gyatkoznék, szeretete meghűlne ; ennek pedig leginkább az 
állam vallaná kárát , a religió lévén az állam alapja, b) Ha 
megengednők is, hogy némely pápai vagy püspöki levél az ál-
lam jó czéljaival valaha ellenkezett, vagy most ellenkezhetnék, 
a placetumot mégis fölöslegesnek ál l í t juk; mert nem említve, 
hogy a nép sem engedelmeskednék az oly levélnek, az állam-
nak számtalan más eszközei vannak a túlzások érvénytelení-
tésére. 

6) Ha valamely pápai fegyelmi rendelet, vagy a mód, 
melylyel azt a pápa kihirdettetni aka r j a,az ország törvényeivel, 
kiváltságaival, jó szokásival vagy igazi javával ellenkeznék, a 
püspökök, kikhez azon rendelet végrehajtás végett küldetik, a 
pápának följelentik és nem haj t ják végre.2) Az állam is elő-

' ) V a n - E s p e n , i. h . P . V. c. 1. §. 4. 
2) E z t a kánonok szerént is t ehe t ik a püspökök , söt t a r t o z n a k tenni , 

c. 5. de rescr ip t . , X I V . Bened . Synod, dioee. 9. 8. 3, v . ö. c. 1. de const , 
in 6. , c. 16, C. 25. q . 2. , és B a t t h y á n y b ibornok s esz tergomi é r seknek 



terjesztvén okait barátságos uton sürgetheti megváltoztatását 
a nélkül, hogy egy két oly rendelet miatt feljogosittatnék a pá-
pának minden leiratait a gyűlöletes placetum gyakorlata által 
mintegy örökös Inquisitio alá vetni. Az állam a magányosak 
házi beldolgait sem kutathat ja jogosan, hacsak fontos és alapos 
ok a gyanúra nem létezik, annál kevésbbé vizsgálhatja az egy-
ház belügyeit. 

7) Az azt állitóknak, hogy a placetum czélja: nem az egy-
házat leigázni, sőt inkább törvényeit s fegyelmét fenntartani, 
feleljük : hogy ezt máskép, nem pedig piacet által kell eszkö-
zölni, s hogy a piacet vagy jótétemény, vagy teher ; ha az első, 
az egyház nem tartozik azt elfogadni, ha a második, miért ra-
katik r á ? — A piacet szükséges azért is, monűják védői, mert 
az egyházi rendeleteknek megszerzi a kellő nyomatékosságot. (!) 
Lehet, hogy az megtörténik az egyház tagjainak azon részére, 
mely csak névleg s külsőleg tartozván hozzá, egyedül azért 
engedelmeskedik rendeleteinek, mert az állam parancsolja. De 
az egyháznak ily engedelmesség nem kell. Az egyház azt ki-
vánja, hogy hivei megemlékezvén Krisztus szavairól : k i t i-
t e k e t h a l l g a t e n g e m h a l l g a t , a k i p e d i g t i t e k e t 
m e g v e t ( s z e m é l y e t e k b e n ) e n g e m v e t m e g , neki ; 

mint Krisztus szen hivatala folytatójának szivből engedelmes-
kedjenek. Ki az anyaszentegyház rendeleteit csak szolgai fé-
lelemből, mert kir. placetummal elláttatvák s mert áthágói pol-
gári büntetésekkel sújtatnak, teljesiti, csak fonnyadt galy az 
egyház élő fáján, csak kevéssel jobb a tőle nyiltan elpártoltak-
nál. Egyedül annyiban különbözik ezektől, hogy neki a valódi 
megtérés utja sokkal rövidebb és könnyebb, mint azoknak, kik 
nyilvános elszakadás után ismét kivánkoznak a szentegyház-
nak mint édes anyának karjai közé. Placetum által az egyházi 
törvények isteni magas tekintélyökből kivetkőztetve merő 
emberi rendeletekké törpülnek. 

8) A katholika egyháznak nem az fáj, hogy rendeleteit 
az állam ismerni akarja, hiszen az egyház a maga rendeleteit 
nem titkolja,3) „kész mindenkor megfelelni mindennek, ki okát 
kérdi a benne való reménységnek:"4) hanem az, hogy noha 
minden embernek veleszületett joga van a jó hírnévre, a pla-
cetum elmélete szerént a pápa, püspökök, és ezeknek engedel-
meskedni tartozó katholkiusok e jogtól megfosztatnak ; mert 
miért vizsgáltatnak, miért motoztatnak meg leveleik mint a 
harminczad alá eső tárgyak,hacsak előre föl nem tételeztetnék, 
hogy a pápa, püspökök, és a katholikusok az állam ellen szün-
telen valamit forralnak ? Mily buba s szomorúságba kell el-
merülnie minden igazi katholikusnak, ha meggondolja, hogy 
valamint a rab nem beszélhet barátjaival a börtönőr jelenléte: 
ugy a pápa a maga lelki fiaival s rokonaival és viszont ezek 
lelki atyjokkal nem levelezhetnek placetum közbejötte nélkül. 

9) A piacet azért is szükséges, mondja Pillersdorf,5) mert 
különben az egyház szolgái gyakran töprenkednének,valljon az 
egyházi rendelet nem ellenkezik-e az állam törvényeivel? De 

I I . József császárhoz 1781 i r t fö l t e r j esz tésé t , melyben a p l ace tumro l is Ír-
ván , m o n d j a : T a n t a i n t e g r i t a t e f e r i m u r in M a j e s t a t e m S u a m Sacra t i s s . , u t 
nec pe t i tu r i , t a n t o m i n u s exeeu tu r i s imus e jusmodi r e sc r ip t a , q u a e fines 
nos t ros excederen t , a u t c u m laesione a l i qua j u r i u m pub l i co rum con junc t a 
ossent. 

3 ) Min t a s zabadkőművesek . 
*) P é t e r I . l eve le 3, 15. 
5) H a n d s c h r i f t l i c h e r Nach lass , W i e n 1863. L . K a t h . L i t t e r a t . Ztg. 
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hát ha a stylust megfordítva kérdezzük : ugyanazon oknál fogva 
nem kellene-e az egyháznak is az állam irányában e c c 1 e s i-
a s t i c u m p l a c e t u m o t követelni ? Mit válaszolnának erre 
a politikusok ? — Némely kanonisták, pl. Olíva,6) Schenkl 
Mór, és főleg Wanner György7) e jogot csakugyan tulajdonít-
ják is az egyháznak : de az egyház azt soha sem követelte ma-
gának, és, állván az államnak egyháztóli függetlensége, nem is 
kívánhatja. Az állam és egyház nem azért vannak, hogy egy-
mást ellenőrizzék, hanem, hogy segitsék. Az egyház csak ak-
kor lép föl a polgári törvények ellen, ha azok ellenkeznek a 
kath. elvekkel ; azonban a roszaláson kivül egyebet nem tesz, 
mint inti a híveket, hogy engedelmeskedjenek inkább az Isten-
nek mint az embereknek, s kéri a polgári hatóságot azok eltör-
lésére. Bár ez mutató uj volna, hogy hasonlót cselekedjék az 
állam is az egyházi iratokkal. 

10) Ha azon korban, melynek vallásossága a legnagyobb 
dicséretekkel halmoztatik, piacet jogát gyakorolhatta az állam 
magában a legkatholikusahb Spanyolországban is, miért nem 
gyakorolhatná azt most is ? kérdik némelyek. — Válaszolunk : 
A középkori és az ujabb placetumok között igen nagy a kü-
lönbség ; akkor is ellenállottak ugyan némely fejedelmük az 
ellenök vagy a pártjokhoz tartozók ellen irányoztatott pápai 
bulláknak, de azon ellenállás inkább visszatorlásnak s önkény-
nek tekinthető, sem mint állandó jog gyakorlatának ; az csak 
múlékony volt s a viszálylyal megszűnt. A 15-ik században 
több országban, pl. Nápolyban, Szicziliában, Portugáliában, 
Frank- és Spanyolhonban megtiltatott a bullák kihirdetése, ha 
csak előlegesen nem kéretett ki a placetum. Ennek czélja 
volt : Spanyolországban „ne quid fiat ad versus regni regumque 
(Hicpaniae) privilégia et apostolicas concessiones ;" Franczia-
országban „si nihil in his bullis aut litteris occurrat contra jura 
regni et libertates Ecclesiae." Noha ezen czélok elég határo-
zatlanok s kétes értelmű szavakkal fejeztettek ki, és igy a pia-
cet alkalmazása a fejedelmek jellemétől függött, mégis kevés 
ok volt a panaszra ; mert a fejedelmek többnyire jó indulattal 
viseltettek az egyház iránt. De másképen alakultak a dolgok 
az u. n. reformatió után ; a protestáns fejedelmek ellenséges 
állásba helyezték magokat a k$th. egyház ellen, saját egyháza-
ikban korlátlan hatalmat gyokoroltak. A példa utánzásra ta-
lált ; a katholikus fejedelmek hasonló hatalomra vágytak, s 
erre a placetumot, mint igen alkalmatos eszközt használták. A 
középkori placetumok,noha külsőleg a mostaniakhoz hasonlók, 
még sem azonosok velők ; mert az indok, melyből származtak, 
a szellem, mely őket átlengi, a czél, melyért gyakoroltattak, 
egészen más volt mint az ujabb placetumoké. Akkor még a 
jus circa sacra, az állammindenhatóság, jus eminens és souve-
rainitás elméletei nem szerepeltek. — A mi különösen a spa-
nyolországi piacetet illeti, mely a 16-ik század óta retentio bul-
larum név alatt gyakoroltatott, megjegyzendő, hogy az össze 
volt kötve a pápához való folyamodással (supplicatio ad San-
ctissimum) ; kéretett t. i. a pápa, hogy tekintve Spanyolország 
viszonyait, ő maga változtassa meg rendeletét; hasonló volt 
tehát a felebbezéshez a roszul értesített pápától a jobban érte-
sülendőhöz ; a supplicatio eredménye volt, hogy a pápa vála-
száig a bulla végrehajtása fölfüggesztetett. A spanyol piacet 
tehát elismervén a pápai rendeletek érvényét mégis némileg 

6) Tractat. de foro eccles. 1678. T. 1. p. 22. 
') Do placeto eccles. Diling. 1782. c. 3. §, 6. p. 55. 



egyházjogi alapon állott s a pápa iránti tisztelettel megegyez-
tethető volt. Nem ugy a mostani piacet, mely nem tekintve az 
egyház jogait, önhatalmilag rendelkezik. — Egyébiránt meg 
kell vallani, hogy idők folytán Spanyolhonban is más országok 
példájára a piacet szelidsége inkább-inkább enyészett. — Spa-
nyolországban nem csak a piacet hanem az inquisitio is gya-
koroltatott, tehát ez is újra és máshová is bohozandó ! ? 

11) Ugy van, a placetum több országban most is gya-
koroltatik, hol lágyabban, hol szigorúbban, az egyház iránti 
bizalmatlanság kisebb nagyobb fokához aránylag. De hogy a 
már felebb nevezettBatthyánybibornokérsekkelszóljak: „bár-
hol létezik,az egyház súlyos sérelme nélkül nem létezik,melyet 
a gondos anyaszentegyház mesterének példája szerént békésen 
tűr ugyan, nehogy békétlenkedvén kénytelen legyen nagyob-
bakat vagy szenvedni fiaitól, vagy látni fiain. De valljon a ki 
békével tür, nem sértetik-e?"8) A romai szent szék mindig 
tiltakozott ellene.9) 

12) A piacet szépitésére nem lehet felhozni, hogy a pá-
pák vagy püspökök iratai néha ellentétben vannak a polgári-
törvényekkel; mert nem tagadhatni,hogy voltak s vannak pol» 
gári törvények, melyek a katholika religio dogmái- s moráljá-
val nem egyeztethetők össze. Pl. : polgári törvény volt a ró-
maiaknál a polytheismus ; a franczia4'orradalom az atheismust 
kiáltotta ki, s minden katholikus és protestáns cultus megszün-
tetett; Francziaországban még most is szennyezi a büntető co-
dexet azon törvény, mely szerént szabad a férjnek házán kivül 
ágyast tartani anélkül, hogy törvényes neje fel volna jogosítva 
e miatt váló pert indítani ellene ; Hannoverában és másutt volt 
törvény, mely kötelezé a katholikus papot felfedezni az állam 
ellen intézett büntettet, ha annak tudomására a gyónásból jött, 
Oroszországban az egyesült rutheneknek nem szabad a tem-
plomban olvasót imádkozni.10) Hazánkban is voltak a ker. 
morállal ellenkező szokások, törvények, pl. a fér j a házasságtö-
résen kapott nejét legottan megölhette,11) a rabszolga tartás12) s 
a párviadal13) megvolt engedve, a meggyilkolt(rokonai a gyil-
koson boszut állhatának, a boszorkányok megégettethettek14) 
ste. Es ily szokások s törvények erkölcstelenségére sem volna 
szabad figyelmeztetni a népet placetum nélkül ? ! Igy a religio 
fele is a tetszvényezők önkényétől függne. — Azon magyaror-
szági férfiakat, kik elv képen állitják fel, hogy a polgári törvény 
az egyh. törvénynyel magát ellentétbe sohajnem teheti, ké r jük : 

legyenek hivek elvükhöz, ne ellenkezzenek az 1560: 16. czik-
kel, mely a trienti zsinatot d i v i n a i n s p i r a t i o n e i n f o r -
m a t u m-nak nevezi s parancsolja : s a e c u l a r e s o m n e s . . . 
o b e d i e n t e s ( u t p a r e s t ) s e p r a e b e a n t e o r u m 
E p i s c o p i s . . . n e q u e c o n t r a e o r u m d o c t r i n a m 
. . . s e s e a u d e a n t e f f e r r e ; megtartván a trienti rendele-

B) A 36. lap j egyze tében i. h . 
,J) L . a római b i b o r n o k - á l l a m t i t k á r levelét az orosz követhez 1862, 

m á j . 2. V e r i n g . arc l i iv f ü r K R . 1868 . 324 .1 . 
i°) Az e mia t t i üldözést 1. „ E s t i l a p " 1868. 119. sz. 463 lap . 
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teket, önkényt fognak egyházi dolgokban a pápának s a püs-
pököknek engedelmeskedni, és nem fogják kívánni a place-
tumot, melyet a trienti atyák úgyis eltörlendőnek indítvá-
nyoztak.15) 

Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA. oct. 5. A katonai forradalom, mely Spanyol-

ország kormányát néhány nap alatt megdöntötte itt is, mint 
másutt, mély benyomást gyakorolt. A forradalom megmutat-
ta mire képes, és hála a kormányok megmagyarázhatlan 
közömbösségének, kimutatta mily hatalmas és félelmes. A fel-
forgatott spanyol trón leczke lehet sok fejedelmeknek, kik 
ha nem őrködnek, hason sorsban részesülhetnek. Kiknek 
szemeik vannak, tekintsenek körül, és kiknek füleik, hallgas-
sanak. A foradalom nyugodt örömében a siker felett és lapjai 
majdnem ujjal mutatnak a koronáiktól még megfosztandó 
fejedelmekre. 

Több olasz lap azt hirdeté, hogy a szentszék megret-
tent a spanyolhoni dolgok hallatára, és mármár kétségbe esik 
a fölött, hogy nem fogja megtarthatni még megmaradt birto-
kát. A szentszék bizonyára mélyen elszomorodott a spanyol 
forradalom fölött, mely oly világosan tünteti fel az erkölcsi 
sülyedésben levő társadalmat, és mely egy jobb sorsra méltó 
nemzetet a polgárháború esélyeinek tesz ki, és elvnélküli em-
berek kezeibe szolgáltatja, de ami magát illeti, teljes biza-
lommal Istenben és a jövőben megőrzi nyugodtságát ; már rég 
ideje, hogy a szent atya kijelentette, pedig több izben és 
ünnepélyesen, hogy a forradalom által a katholika egyház 
ellen indított harezban nem számithat emberi hatalomra, és 
azért a hiveket felszólította, forduljanak vele együtt imáikkal 
az éghez, honnét jö a segély, mely Krisztus egyházának dia-
dalát biztositandja. 

Azt jelenték, miszerént Isabella királyné Rómába ve-
endné lakását, rövidebb vagy hoszabb időre. Ezen hir nem 
egészen látszik alaptalannak, söt beszélnek e czélra történt 
előkészületekről. 

October 4-én assisi szent Ferencz ünnepe a ferencziek 
összes templomaiban nagy fénynyel és a hivek tömeges rész-
véte mellett ületett meg. Régi szokás szerént a dömések főnöke 
több szerzettársával jővén az Ara Coeli-féle templomba, itt 
végezte az enapi szertartásokat. E napon a dömések saját 
templomaikban, különösen a Santa Maria sopra Minerva czi-
müben az olvasóról nevezett Boldogaszonyt ünneplik. Itt van 
az olvasó egyletek főtársulata. A processió az egész nap sza-
kadó eső miatt az utczákon meg nem tartathatott. 

A fiatal nápolyi királyné e hó 3-ikán érkezett Romába. 
Felséges férje és családja Civitavecchiáig elébe jöttek. 

Az austriaiak a Santa Maria del anima templomában 
Ferencz József csázár és apostoli király névnapján isteni 
tiszteletet tartottak, melyen a követség egész személyzete 
megjelent. 

Az üresedésben volt Vicegerens hivatala betöltetett, és 
e méltóság elfoglalására mgr. Angelini hivatott meg, ki 

I 5 ) P r o j e e t u m ret 'ormationis saocula r ium. , L . R o s k o v á n y i n á l i. h . 
T . I . p. 169. n . 11. 
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miután érsekké in partibus neveztetett volna, püspökké fel-
szenteltetett. E kinevezés mindenütt hangos tetszéssel találko-
zott. Angelini a romai vicariatus főtörvényszékének hosszabb 
idő óta volt első birája. 

A mult évi octoberi gyászos események bűnrészesei el-
len, kik a serristori-féle laktanya légberöpitésére közreműköd-
tek, a büntetések a törvényszék által kimondattak. Mások 
halálra, némelyek börtönre lőnek kárhoztatva. Oly időben 
minő a jelenlegi, midőn a legszentebb érzelmekből gúnyt űz-
nek, és az ember-élettel játszanak, szükséges a szigor a jók 
bátorítására, és a gonoszok megfélemlítésére. 

GAND. (Belgium) sept. 17. Két chimerikus, de általá-
nos eszme foglalkodtatja korunkat : a pauperismus megszün-
tetése, és az állandó béke létesítése. Sokat írtak, tanácskoztak 
e körül, de az eredmény semmi volt. Nem akarunk pessimis-
musról vádoltatni, mégis állítjuk, hogy a modern haladás 
távol attól, hogy az áltilános békét és jólétet meghozná, 
még el fog tőle távolítani. A pauperismus és militarismus, 
modern polgáriasodásunkkal párhuzamosan haladnak. Két-
ségbe kellene-e tehát esnünk az emberi nem fölött, és utópi-
ának tartani a világ óhaját az általános béke és jólét körül ? 
Nem. Hanem illusiokban nem szabad ringatni magunkat. 
Sem a szegénység, sem a háború a föld színéről egészen el 
nem fognak tűnni, mert a bün következményei is addig fog-
nak tartani, mig a bün maga tartand. Azonban lehetséges a 
keresztény szellem, erkölcsök, igazságok megújítása, és ez ál-
tal a baj kissebbitése. 

Az egyházon kivül nincsen üdv, mert a catholicismus 
nem csak vallási igazság, hanem az igazság telje, követke-
zőleg politikai, társadalmi igazság is. Ezért praktikus, gya-
korlati emberek, még ha az egyházon kivül állanak is, korunk 
nagy problémái megoldására, a katholikus utat jelölik ki. Igy a 
, Journal des Débats' néhány hó előtt a háború megszüntetéséről 
elmélkedvén, sajnálatát fejezte ki a pápaság középkori jog-
hatóságának megszűnte fölött, mely békésen intézte el a fe-
jedelmek és népek vitáit. Hasonlót láttunk Amerikában, hol 
a polgárháború idejében még protestánsok is ajánlották, hogy 
bizassék az ügy eldöntése a pápára mint választott biróra. En-
nek bizonyitékát látjuk a pápához angolhoni protestánsok ál-
tal intézett legújabb és megható feliratban, az áltálános zsinat 
összehívása alkalmából. A felirók kérik a pápát, határozná 
meg, és értelmezné a nemzetközi jog elveit, melyek annyira 
megrázkódtattak napjainkban az erőszak által a modern mili-
tarismus szolgasága ellen. A felirat mely igazán hódolat a 
pápaság iránt, következőleg hangzik : 

Alulírottak a szentszék védelmét kérik oly kérdésekről 
levén szó, melyek lelkismeretüket, kötelességeiket, polgári 
jogaikat és az egész kereszténység érdekeit illetik. Azt kí-
vánják, hogy a nemzetközi jog alapjai jelöltessenek ki a 
szentszék és zsinat által, és különösen azon elvek, melyek 
a jogos háborút a törvénytelentől megkülönböztetik. Nem 
hiu elméletek azok, melyek őket kérelmezésre bírták, hanem 
lelkismeretük nyugtalansága szemben rosszul meghatározott 
kötelességekkel. Tagadhatlan tényekre támaszkodnak annak 
kimutatásában, hogy korunkban a nép-jog félrelöketett a 
legkomolyabb körülmények között, és hogy a nemzetek 
megsemmisiték azon garantiákat, melyek azelőtt védték 

az államokat, és a nép vérének és vagyonának prédálá-
sát akadályozák. 

Alulírottak véleménye szerént a háború csak akkor 
jogos, ha parancsoló szükség kifolyománya a támadás vissza-
verésére és jog védelmére, és e két esetben a háború igaz 
indokai kimutatandók a polgároknak úgymint az idegeneknek. 
Napjainkban óriási véres harczokba bocsátkoztak egyszerűen 
egy minister vagy hadfő parancsára. 

Alulírottak kívánják, hogy az állam és polgárok, s az 
államok egymáshozi ^viszonyai szabályoztassanak oly módon, 
hogy azok, kik az egyházra hallgatnak, gyáván és vétkesen 
a vérontáshoz ne járuljanak. 

Ha az egyház szavát nem emeli; a régi jó hagyomá-
nyok Európában eltünendnek elfojtatván az anyagi érdek, 
hiu ambítio és az erkölcstelenséggel növekvő scepticismus 
által. Ennek következménye általános zavar leend, melyet 
általános szolgaság büntetend. Alulírottakra nézve a fáj-
dalom méltó tárgya, hogy azon hadseregek fentartásához 
kötelesek járulni, melyek a dolgok ama állásának támaszára 
vak eszközökként szolgálnak. 

A baj ott még nagyobb, hol a hadseregek erőszakos 
conscriptiok folytán alakulnak. Nagy-Britannia ugyan eddig 
e módot nem ismeri, hanem az események haladnak, a fegy-
verkezés óriási mérveket ölt, és már mi sem kerülhetjük ki 
a közös sorsot. 

A kérelmezők azért óhajtják hogy az összes kereszté-
nyekre nézve kötelező nyilatkozvány történjék, és felszólítás 
minden keresztény törvényhozókhoz, hogy nemzeti intéz-
ményeidet legalább azon színvonalra emeljék, melyet a ter-
mészeti törvény követel. Többi között kivánjuk, hogy Rómá-
ban az apostoli trón védelme alatt egy collegium alapíttas-
sák, melynek hivatása leendne a népjog tanítása, és mely 
ezen tárgyban a tudomány tűzhelye, és legfőbb arbitrium 
volna. A legfontosabb, és legbonyolódottabb kérdések itt éle-
tet nyernének érintkezvén a hit változhatlan igazságaival a 
keresztény tekintély „magasztos törvényszéke előtt." 

KONSTANTINÁPOLY, sept. 12. Kath. egyházunk a 
vegyes tanodákat mindenütt kárhoztatja, mivel a növendé-
kek hitét veszélyeztetik, azért nem tehetett kivételt az itteni 
Galataserai lyceumra nézve sem, hová nem csak keresztény, 
de musulman és zsidó tanonczok is felvétetnek. A pápai 
breve tehát, mely egyházi megyénk kath. szüleinek egyházi 
büntetések súlya alatt megtiltja gyermekeiket ide küldeni, 
nem tekintethetik elvről levén szó, sértésnek a szultán kor-
mányára. Mgr. Hassun, bizalmasan a brevet azonnal közölte 
a kath. szül őkkel, kik gyermekeiket beíratták, s majd mind-
annyian siettek engedelmeskedni. 

Különben hithideg korunkban lehetséges, hogy némely 
szülök érdekből, hogy gyermekeik anyagi jövőjét biztosítsák, 
késendnek az engedelmességgel, miután azon intézetet meg-
erősítő főúri levél mindazoknak, kik tanulmányaikat ezen 
líceumban jó sikerrel végzik, a legfőbb államhivatalokra nyújt 
kilátást. Mondják, hogy az itteni franczia követ is megütkö-
zését fejezte volna ki a pápai breve fölött, min csudálkozunk 
azt tudván, hogy Bouré ur jobb keresztény Duruy minisz-
ternél. 

Vallási tekintetben az u j lyceum valóságos babel-tornya. 



Törökök, örmények, görögök, zsidók más más időben ülvén 
ünnepeiket. Kíváncsiak vagyunk, hogy rendezik a szünidőket. 
Ha mindannyioknak eleget akarnak tenni, a szünet legalább 
6 hónapig tartand. 

Ami a bolgár kérdést illeti, határozottan állithatjuk, 
hogy az a cabinet tárgyalása alatt van, és hogy itt a bolgár 
egyháznak a jövőben a görögtőli tökéletesen független hely-
zete értelmében történtek nyilatkozatok. De amint a bolgá-
rok tapasztalásból megtanulhatták, Konstantinápolyban ta-
nácskozni és határozni nem egy dolog, különösen ha, mint a 
jelen esetben, a kérdés oly nagy fontosságú. A bolgárok ütni 
akar ják a vasat még tüzes, és azért mult vasárnap követeik 
tanácskoztak a fővezérhez intézendő felirat ügyében. Éreztet-
ni akarják a portával, hogy a türelmetlenség kezd lábra kapni, 
és inteni a kormányt, hogy siessen a megoldással, hogy le-
rázhassák végre a fanarioták igáját. Lesz-e a feliratnak re-
ményit sikere ? Mi kételkedünk, miután ugy értesülünk, hogy 
a kormány nem akar semmit elhamarkodni. Talán bevárandja 
a jövő év tavaszát, hogy tisztán láthassa Europa politikai 
láthatárán mily vészek jelentkeznek, mielőtt a bolgároknak 
egyházi autonómiájuk alapjait nyújtja. 

Nem sokára a közoktatást szabályzó birodalmi törvény 
kihirdetése várható. Elemi, közép és főtanodák szerveztetné-
nek. A török nyelv kötelező leend minden iskolában, utána 
az illető nemzetiségek nyelve : arab, görög, bolgár, örmény. 
A tanárokat a kormány nevezendi. A tanodák egy vegyes 
bizottmány felügyelete alá fognak helyeztetni,melyben az illető 
nemzetiségek képviselői is helyt foglalandnak. A törvény 
franczia minta után készült. 

VEGYESEK. 
Ő es. k. ap. Fölsége R u d o l f f Pál szathmári éneklő 

kanonoknak és szobránczi prépostnak az egyház és tanügy 
terén szerzett érdemei elismeréséül a Ferencz-Józsefrend 
lovagkeresztjét méltóztatott legkegyelmesebben adományozni. 

-— Az orosz kormány-lapok a lengyel püspökök elleni 
eljárás szépitésére ezt hozzák föl: II. Katalin kormánya 
tehát mintegy száz esztendő óta van Szentpéter várótt egy ro-
mai kath. collegium, mely a birodalom minden megyéinek kép-
viselőiből áll. Ezen testület nem avatkozik dogmatikai ügyeibe 
az egyháznak, csak az administratiora vonatkozó határozatok-
kal foglalkozik. A romai curia ugyan sohasem ismerte el 
ezen collegiumot, de mivel tekintélyével sohasem élt vissza, 
és a kormány sem gyakorolt semmi kényszert annak tagjaira, 
ezen intézmény további fönmaradását tűrte. Mióta Lengyelor-
szág az orosz birodalom tartományává nyilváníttatott, az ot-
tani püspökök szintúgy kötelesek képviselőket ezen collegi-
umba küldeni, mint a többi oroszországiak, mit Popiel nem 
akarván tenni megyéjén kivüli városba küldetett. 

— A Bernben tartott békecongressuson a béke emberei 
annyi zöldet beszéltek össze, hogy látszik, miszerént fölada-
tukkal, még inkább annak megoldási módozatával épen nin-
csenek tisztában. Az egyháznak az államtóli elválasztása 
volt a nádparipa. Ladendorf, például, követelte, hogy sem-
miféle cultus se birjon hivatalos elismeréssel, minden con-
cordatum szüntettessék meg, a cultus-budget töröltessék el, a 
vallástanítás az iskolákban mellőztessék ; tiltakozik a pápa 

világi hatalma és minden interventio ellen, mely ezen hatal-
mat akarná föntartani. — Az oroszok voltak a legvadabbak. 
Szeréntük minden vallás akadályozza az emberi ész kifejlő-
dését, mig pedig az ész ki nem fejlődik, a népek mindig vak 
eszközei lesznek a szabadalmazott osztályok nagyravágyá-
sának, haszonlesésének ; ajánlják minden vallástanitás tel-
jes megszüntetését. Ez a béke apostolai előtt is ugy tünt 
föl, mint az atheismus dicsőítése s azért elvettetett. Mily sze-
rencse a jó Istenre nézve, hogy engedik őt még lenni ! A con-
gressus egyik tagja a csőcselékből valakit megveszt sgetett, 
és ez a sokaság szemeláttára egy bibliát égetett el ! Hála 
Istennek, hogy még több példány is van, melyből a béke 
apostolaira is rájok lehet olvasni : non est pax impiis ! 

— S z ő 11 ő s y János kalocsa-székesegyházi hitszónok 
előfizetést hirdet ily czimü munkára : „Hitszónoklati kalászok 
vagyis bibliai és más válogatott történetekkel fölvilágositott 
egyházi beszédek." Szándéka K1 a u s z Spicilegium concio-
natoriumjából egy évi folyamot vasárnapokra és ünnepekre 
kiadni. A tiszta haszon a Szent-László-Társulat czéljaira van 
szánva ; ára 2 frt ; terjedelme 24 iv ; határidő : octob. 20-a. 

— Az angol tudományos egylet Norwichban tartott 
ülése alkalmával, melyen Europa leghíresebb csillagászai 
voltak jelen, a legjelesebbek közé sorolja Secchi jezsuitát, és 
Denza barnabitát. Különös ! midőn a magát katholikusnak 
tartó olasz kormány a szerzetestestületeket azon örv alatt is 
elnyomja, mivel tudatlanok, a setétséget terjesztik ; akkor 
az angol protestánsok éppen az olasz szerzetesek közt talál-
nak és dicsérnek meg világhirü tudósokat ! 

— Papp-Szilágyi József püspök ő mlga azon alkalom-
ból, hogy némely megyéjebeli papok a balázsfalvi magyarel-
ellenes pronunciamentohoz csatlakoztak, igen szép hazafias 
levelet intézett alárendeltjeihez és figyelmezteti őket honfiúi 
kötelmeikre. 

— Claret, a spanyol királynőnek gyóntatóatyja, ki 
úrnőjével egyenlő heves megtámadásoknak tárgya a lapok-
ban, született dec. 8 án 1808. Aldozárrá szenteltetvén fedd-
hetetlen élete példányul szolgált, különösen missiokkal fog-
lalkozott. 1^50 ben santjagoi érsekké neveztetett Cubában; 
1857-ben pedig a toledói érsek halála után a királyné őt 
gyóntatóatyjául választotta, mely kitüntetésnek csak vona-
kodva engedett. Ezóta folytonos megtámadásnak volt kitéve; 
ámbár politikába sohasem keveredett, a politikai fondorlatok 
még is neki tulajdoníttattak. Főhibájavolt Roma ellenei előtt, 
hogy a péterfillérek gyűjtésében nagy buzgalmat fejtett ki. 
E mellett vétkül rovatott föl neki, hogy nők számáca zárt aj-
tóknál tartott missiokat, lelki gyakorlatokat ; a mi máshol is 
megtörténik, és van elegendő ok reá.Végre rosz néven véte-
tett neki „arany kulcs" czimü munkája, melyben lelkészek 
számára szabályok, utasitások foglaltatnak a házassági ügy-
ben, melyről szabadabb kifejezéseket használ. Épen az álli-
beralis sajtó oly szemérmes, hogy e tekintetben l e c z k é t oszto-
gathat és fönakadhat némely kifejezésen ! Legfőbb hibája pe-
dig kétség kivül az, hogy katholikus püspök volt a fejedelmi 
udvarban ! 

— A palermói agg érsek folyamodványt intézett az 
olasz cultusminiszterhez, hogy legalább annyi fizetést tenne 
számára folyóvá, mennyi minden napi legnagyobb szükségei-
nek fedezésére okvetlenül kell. A levél közzététetett, s való-
ban fájdalmasan hat az olvasóra. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. az. 
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Bölcsészeti irányzat. 
(Vége.) 

A tudománynak, hogy ne egyoldalú, hanem 
teljes, kimeritő legyen, a tények minden rendét kell 
constatálni. Ez akkor történik, ha a természeti és 
természet feletti rend tényeinek, az emberiség positiv 
állapotainak, -és ezek mélységeit megvilágositó ki-
nyilatkoztatásnak harmóniáját megállapítja. Csakis 
igy lesz teljessé, vagyis közeledik mindinkább teljes-
sége felé. Ez azon közeledés, ez azon haladás, mely-
nek utait megvilágitani az egyház soha sem késett, 
nem félvén soha a világosságtól, azt tanitván mindig 
és mindenütt, hogy a természet az ész és kinyilat-
koztatás világossága ugyanazon egy isteni forrásból 
fakad, és hogy a kinyilatkoztatás igaz voltának véd-
vei közöl nem szabad kifeledni azt, melyet neki 
nyújt a tudományokkali harmóniája. A pogány, a 
musulman soha sem lesz tudós, ha csak téves hité-
nek árán nem. Az igaz keresztény hittel másként 
áll a dolog. Alexandriai Kelementó'l, Justinustól a 
vértanutói kezdve egész a legutóbbi korig a tudo-
mány és hit együtt él a keresztényelem legünnepel-
tebb szellemeiben. De ezen harmóniának képviselői 
között ott találjuk a természeti tudományok ujabb-
kori hirneves mestereit is, kik az ember erkölcsi és 
vallási rendeltetésének érzetétől mélyen áthatva va-
lának, — hacsak valaki azt nem akarja állitani, 
hogy korunk Vogljai, Büchnerei, Moleschottjai oly 
véghetlen nagyok, hogy azok mellett a Newtonok, 
Copernicusok és Kepplerek még csak nem is em-
líthetők. 

Az elsőről fennebbi állitásom valósága rég elis-
mert dolog, és korántsem igaz, mintha csak élte al-
konyán, midőn a férfiú ereje meg volt már törve, s 

már-már gyermekiessé lőn, hódolt a keresztény esz-
méknek. Es ime, a „Philosophiae naturalis princlpia 
mathematical szerzője felkiált : „Elegantissima haecce 
solis, planetarum, et cometarum compages nonnisi 
consilio et dominio entis intelligentis et potentis oriri 
potuit . . . . Deus omnia regit non ut anima mundi, 
sed universorum Dominus. Hunc cognoscimus per 
proprietates solummodo et attributa, et per sapien-
tissimas et optimas rerum structuras et causas fina-
les, et admiramur, ob perfectiones, veneramur autem 
et colimus, ob Dominium." Valljon kisebb volt-e a 
mester azért, mert a kinyilatkoztatott igazságok 
előtt meghajolt , vagy ezek akadályt képeztek-e a 
természeti igazságok körüli kutatásaiban? Vagy az 
ujabbkori astronomia megalkotójának levont e vala-
iv.it érdemeiből, hogy a keresztény alázatosság ritka 
hangján önkészitette siriratában felsóhajt : „Non pa-
rem Pauli gratiam requiro — Veniam Potri neque 
posco — Sed quam in crucis ligno dederas latroni — 
Sedulus oro." — Hálákat adok neked teremtőm — 
igy imádkozik a nagy Keppler — hogy teremtmé-
nyeid fölötti ezen örömöt, és kezeid müvei fölötti el-
ragadtatást adtad énnekem. Alkotmányaid dicső vol-
tát hirdettem az embereknek, amennyiben korlátolt 
szellemem végtelenségedet megfogni képes volt. Ha 
valamit mondottam volna, mi hozzád méltatlan, azt 
bocsásd meg kegyelmesen. 

Közeinek hitte a napot, melyen a tiszta igazsá-
got a természet nagy könyvében épen ugy, mint a 
szent iratokban felismerendik, és örvendeni fognak 
a kettős kinyilatkoztatás öszhangzata fölött. Nem 
sejdité, hogy néhány nemzedék múlván a természet 
nagy könyvében vizsgálók, és ismerjük el — bámu-
landó szorgalommal buvárlók egész serege fog tá-
madni, kik ugy vélekednek, hogy kutatásaiknak, 
felfedezéseiknek, az ember anyagi jóléte előmozditá-
sára hasznos működésűknek csak úgy van teljes ér-
demök, ha azt szembe állítják a kinyilatkoztatott 
igazsággal, ha megférhetlenségét, incompatibilitását 
hirdetik a keresztény világ közel két ezer éves hité-
vel és meggyőződésével. 

32 



Ha ez szükségképen igy volna, ha a természet-
t u d o m á n y o k haladásának emez incompatibilitás nél-
külözhetetlen feltételét képezné, ha a tudomány-
szomjas ifiu a physicai, vegyészi, élettani ismeretek 
gazdag tárházába csak a százados előítéletnek neve-
zett hitrőli lemondás feltétele alatt juthatna, ha az 
anyagi, a földi világ megértése, felfogása csak azon 
áron szerezhető meg, hogy a természetfölötti rend hiu 
agyrémnek tekintessék, akkor igen kiegyeztethetlen 
az ellentét ily haladás és az egyház között. 

De hogy nincsen igy, arról számosan tesznek 
bizonyságot napjainkban is, kiket mély tudomány, 
gazdag ismeretek szerzésében nem gátolt a vallási 
meggyőződés, kik sehol utjokban a haladást gátló 
egyházra nem akadtak. 

Az anyagistenités tana — igy ir az „ Egy ter-
mészettudós utolsó napjai" czimü munkának szer-
zője — nekem már ifiu koromban is hidegnek, komor-, 
türhetlennek látszott. Ha annak hallám fejtegetését : 
az anyag mint emelkedik fel lassan értelmi termé-
szetté, siettem a szabadba, hogy érzelmeimet a ter-
mészettől újra Istenhez vezessem vissza. Az anyag 
minden erőiben az Istenség eszközeit láttam. A nap 
sugarai, a szellő fuvalma életet, alakokat keltettek, 
melyek isteni bölcseség által valának előkészítve 
azok befogadására . . . . Bizonyosan — folytatja to-
vább — ' a legtisztább gyönyör tudni, melyek okai 
a földünk szervezetében levő összes dolgok változá-
sainak, és mily isteni törvények által tartatik fenn 
az állandó rend a látszólagos zavarban is. Magasz-
tos foglalkozás kétségen kivül a művészet laborató-
riumában mintegy mikrokosmust teremteni, ama 
láthatlan atomok nyomait fürkészni, melyek az is-
teni bölcseség-szabta törvények szerénti mozgások 
és változások által a bennünket környező dolgokat 
alkotják. Az igazi vegyész Istent szemléli a külső 
világ változatos alakjaiban, és e változatos szépség 
szemléletében folyton azon végtelen bölcseségre 
fog utalni, melynek jó akarata őt képesité arra, 
hogy tudományának örvendhessen. Midőn igy böl-
csebb lesz mindennap, jobbá is fog válni, egy időben 
haladván fölfelé az értelmiség és erény hágcsóján, 
és azon arányban, a melyben átlátszóbb lesz, és ke-
vésbbé sürü a fátyol, melyen át a dolgok" okait für-
készi, mindinkább csodálandja a magát előtte kitáró 
isteni világosságnak fényét. 

Mosoly vonulna át némelyek ajkain, ha valaki 
az örök igazság érdekében azt követelné a termé-
szeti tudományok művelőitől, hogy például az ép 
idéztem iró magasztos felfogása értelmében, különö-

sen a tanszéken a tudomány productumainak felmu-
tatása alkalmával lépten nyomon hirdesse az alkot-
mányokban jelenkező Alkotó dicsőségét, a mint ez a 
vallási tekintetben kevésbbé közönyös időkben tör-
tént. Nem is óhajtjuk. Az „Euntes docete omnes 
gentes" a mely egy boldogabb jövő eszközlésére 
vonatkozik, nem hozzájok intéztetett, habár minden 
korszak mutat fel férfiakat, a tudomány minden ré-
gióiból, kik nem tárták lealacsonyitónak működé-
sűk körében hatalmasan istápolni azokat, kiket az 
Ur választott az örök üdv igéinek hirdetésére: Mi 
megelégszünk, ha midőn kutatásaikban eljutottak 
azon határokig, melyeken túl sem gór- sem távcső-
vel nem hathatnak, hol megszűnik a vegyészi bon-
tás, feloldás, vagy összetétel, hol nincsen többé mit 
mérlegelni, megállapodva nem tagadják, hogy ez 
anyagi világ körén túl is lehet valami, a mi tudomá-
nyos feladatok keretén kivül esik. És midőn az egy-
ház tőlük mint természettudósoktól egyebet nem 
óhajt, midőn soha sehol nem gátolja, hogy hivei, ki-
ket az örök üdv utain van hivatva vezetni, mentse-
nek a természeti tudományok bámulandó gazdag 
forrásából a mennyit csak lehet; sőt biztosan hiszi, 
hogy Isten kifürkészhetlen bölcseségében azokat is 
felhasználandja, saját ^rszága határainak kibővité-
sére — ki fogja észszerűen állithatni, hogy a termé-
szeti tudományok haladása elé gátot vet ? Nincs 
is oka. 

A természettudományok haladása — igy ir a 
tudós bécsi érsek — a keresztény hitnek veszélyt 
nem hozhat, és ha amazok ennek megrenditésére 
visszaélésképen használtattak, ez olyanok részéről 
történt, kik a szellemi élet kérdéseiben a tudomány-
ról lemondottak,.és az ellenmondásnak veték magokat 
karjaiba. Hogy kényelmes dolog avval, mi az em-
beren felül van nem törődni, kétségtelen. De ez nem 
uj, hanem oly régi valami, mint a vétkes szenvedély, 
melynek a tőle független irányszabály kényelmetlen. 
Ha az embernek Isten nem kell, ugy tűrnie kell a 
bálványokat, és ha leakarja rázni a szellemi, a lelki 
világ törvényeit, kénytelen leend egy torzkép előtt 
meghajolni, mely ha talán sok tekintetben kívánal-
mainak szabad menetet enged is, tőle mégis áldoza-
tokat, és sokszor nehéz áldozatokat követel. 

Két dolgot szigorúan meg kell különböztet-
nünk , a természettudományoknak, különösen az 
utolsó évtizedek óta történt haladás folytán, terebé-
lyessé nőtt fáját, és az ebbe — mint szellemdusan 
jegyzé meg valaki — erőszakosan kapaszkodó para-
sit növényt a inateralisinust, mely amazzal koránt-
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sem egy és ugyanazonos. Semmi sem gyakoriabb 
ugyan napjainkban e kettőnek össze tévesztésénél, 
sőt nem hiányoznak, kik váltig erősitik, miszerént 
az igazi természettudomány más irányú nem is le-
het, más rendszerre nem vezethet. Pedig ez alapjá-
ban téves. Ugyanis a természettudomány feladata 
nem más, mint a természeti tünemények, jelenségek 
megfigyelése, kutatása, és a megfigyeltek felmuta-
tása. Soha messzebb nem megy, mint a meddig, a 
hová őt a természet tényei vezetik, egyszóval empi-
ria legbensőbb lényegében. Ellenben a mit mi a 
materialismus nevével illetünk, bölcseleti rendszer, 
elv, mely kifejlődése szerént rendszerré alakul. Fő-
tétele — mely egész tartalmát rejti magában — 
hogy az anyag az összes létező dolgok alphája és 
ómegája. De eme tétel nem tényt foglal magában, 
melyet a természettudomány mint ilyen alapitott 
meg, hanem következtetést, mely bölcseleti uton 
hozatott le tényekből, és emeltetett a rendszer alap-
gondolatává. Valljon ezen következtetés helyes-e 
vagy helytelen, erre nem a természettudományok 
adhatnak választ, hanem a bölcsészet, és legvégsőbb 
fórumban az isteni bölcseség nyilatlcozmánya, mely-
ről a nemzetek nagy apostola mondja : Multifariam, 
multisque módis olim Deus loquens Patribus in Pro-
phetis: novissime diebus istis locutus est nobis in 
Filio, quem constituit heredem universorum, per 
quem fecit et secula (Hebr. I. 1, 2.) 

Bármily fenhéjázólag, és majdnem a csalhatatlan-
ság hangján szóljanak is némelyek, annyi bizonyos, 
hogy a külső érzéki benyomások és agondolat,érzelem, 
öntudat közötti hidnak constructioja a materialisti-
cus élettan egy mesterének sem sikerült. A kísérle-
tek ugyan nem hiányoztak, de mindég egy roppant 
nagy ugrással végződtek, mely utoljára is, bizton 
hiszszük ama rendszer salto mortaleje leend. 

Epen ezért az igazi természettudomány szeré-
nyebb, mert bölcsebb. Ismeri a határokat, melyeken 
túl nem juthat. Nem mond többet, mint a mennyit 
tud, mennyit a természetnek általa megfigyelt műkö-
déséből tanult. Elmondja nekünk, mily közegek, mily 
érzéki orgánumok, és ezeknek milyszerü működései 
kívántatnak meg arra. hogy bennünk valamely be-
nyomás, érzet támadjon, de nyomban elismeri, hogy 
mindez nem elégséges az öntudatos érzelem, gondo-
lat, az akarat megmagyarázására, mivel mérleg és 
mérték nem alkalmasak az imponderabiliák és in-
commensurabilitások megfejtésére. 

Sőt még a más materialismus táborában sem 
hiányoznak férfiak, kik habár sokat várnak a jövő-

től, mégis elég szerények arra — pedig a szerény-
ség nem képezi kiváló tulajdonukat — hogy lega-
lább a jelenben emez elégtelenségnek kifejezést ad-
janak. Nem tagadható — úgymond Vogl physiolo-
giai leveleiben — hogy az öntudat, az akarat, a gon-
dolat széke egyedül és kizárólagosan az agyvelő-
ben keresendő, azonban ott mily módon nyúlnak 
egymásba a gép kerekei, ezt meghatározni nekünk 
eddig lehetetlen volt . . . . Még sokkal kevesebbet 
mondhatunk a szellemi tehetségeknek az agyvelő-
hezi viszonyairól. A vallomás ugy vélem, ép oly 
világos, mint a mily őszinte. Azért mondja a szintén 
ezen rendszer képviselői közé tartozó Czolbe: mit a 
materialismus tudományos megállapítása érdekében 
Feuerbach, Vogl, Molleschott és mások eddig tőnek, 
csak fragmentarius állitásokból állván, ki nem elé-
gíthet. Miután az összes dolgoknak természeti utoni 
o O 
kimagyarázhatását csak álliták, de részletesen kimu-
tatni meg sem is kisérték, magok is ugy szólván 
egészen az álta'ok annyira megtámadott theologia, 
és speculativ bölcsészet terén állanak. Csak szavak-
kal juthattak eddig azon túl, de nem világos és ön-
magukkal következetes gondolatok által. 

Hogy az ember gondolkozása érzéki közegeinek 
functióihoz van kötve, nem tagadta senki, de ha 
például Molleschott ismert mondata: ,a gondolat az 
anyag mozgása' annyit jelent, miszerént a gondolat 
semmi egyéb mint az anyag mozgása, ugy őtet is 
csak azok sorába igtathatjuk, kiket talán nagyra 
becsülhetünk mint természetbúvárokat, de véghetle-
nül csekélyre mint bölcsészeket. Nem ok nélkül 
mondja azért a különben a keresztény felekezetek 
szélső baloldalához tartozó Baltzer — »Die neuen 
Fatalisten des Materiali mus" czimü müvében — 
hogy a bölcsészet feladata leend a materialismust 
kivetkőztetni kölcsönzött idegen tollaiból, és a ter-
mészettudományt határai közé utalni, midőn bölcsé-
szeti axiómákat mint természettani resultatumokat 
hirdet. 

Újra hangsúlyozván az e téreni megkülönböz-
tetés szükségét, természetes, hogy nincsen semmi ok, 
amiért a h.t, az egyház és a maga határai között meg-
maradt természettudomány közötti viszálytól, meg-
férhetlenségtől tartsunk. De kell, a józan bö csészét, 
az emberiség érdekében is, hogy a materialisticus 
álbölcselet ellen szálljon sikra, ki a harczra magá-
ban képességet érez, mert amint a némethoni orvo-
sok és természetvizsgálók két év előtt Gröttingenben 
tartott gyűlésén az épen a természettudomány kö-
rül érdemeket szerzett Wagner Rudolf tanár és ta-
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nácsos mondá : Die Lehre, welche dies der materia-
listischen Weltanschauung folgt, ist: alle grossen 
und ernsten Gedanken sind eitle Träume, Phantas-
men, Spiele mechanischer, mit zwei Armen, und 
zwei Beinen herumlaufenden Apparate, die sich in 
chemische Atome auflösen, wieder zusammenfügen 
etc. dem Tanze Wahnsinniger in einem Irrenhause 
vergleichbar ohne Zukunft, ohne sittliche Basis. 

Ha a dolgok rendje — mondja a mechelni fő-
pap — melyre az úgynevezett positivismus alapitja 
a tudományt, az egyedüli lenne, az emberiség egy 
hangyabolylyá válnék, melyben egyik a másiktól 
ragadja el a homokszemet. 

És kételkedhetnék e valaki az idézettek szavai-
nak igazsága fölött, ha nyiltan leplezetlenül mondja 
ki a mai sensualismus, hogy az „emberi tételnek, 
életnek csak felületes, ismerethiányos szemlélete jut-
hatott azon nézetre, mintha az egyesek és népek cse-
lekedetei öntudatos szabad akaratnak volnának ki-
folyományai; nem egyebek levén, mint az általok 
lakott föld alkatának, vegetatiójának stb. egyszóval 
physikai összeségének productumai" '). 

Mindamellett feltűnő jelenségnek tartottam min-
dig, hogy eme rendszer legelőrehaladottabb hivei is, 
miután egész fejezetekben törekedtek e nézetüknek 
érvényt szerezni, önmagok ütnek egy kis utólagos 
megszorítással rést egész alkotmányukon, midőn pél-
dául a „legszűkebb határok közé szorított" a „nem 
tökéletes szabadságról" szólanak, minek logikai ellen-
téte kétségen kivül legalább némi szabadság." 

Igaz ily szélsőségek, az egyoldalú, extrem irá-
nyok a történet tanúsága szerént önmagoktól, komo-
lyabb küzdelem nélkül is összeomlanak, oly rend-
szer, mely nyiltan tagadja az emberi akarat szabad-
ságát, vagy következményeiben e tagadásra vezet, 
burkolódzék bár a természeti tudományok fényes 
mezébe, sokáig még győzelme esetén sem fog rom-
bolhatni, de mig eléri culmináló magaslatát, ezerek 
nyugalma tétethetik tőnkre. A jelzett irány mellett 
annál is inkább, mert védői nem elégszenek meg 
avval, hogy szorosan vett tudományos műnek hatá-
rain belől hirdessék elveiket, hanem népszerű mun-
kákban más a tömegekre is apellálnak. Eléggé álno-
kok levén arra, hogy az ellenök intézett támadást a 
tudományra mért csapásnak hirdessék, kötelességgé 
válik minden alkalommal az előitéletek, a hamis vá-
dak készakarva terjesztett sürü ködének eloszlatását 
lehetség szerént előmozditani. És kit az isteni irgalom 

») Kraft, u. Stoff. 9. kiad. 249.1. 

az erkölcsi élet alapjainak megőrzésére kiválóán 
rendelt, az emberiség érdekében fog is küzdeni szü-
net nélkül azok megingatói ellen. 

Laubhaimer. 

i placetnm mellett 'felhozatni szokott érvek s ezek 
czáfolata« 

(Vége.) 

13) Szép az egyházi szabadság elméletben, mondják a 
tetszvény védők, de ki állhat jót azért, hogy az egyháza vallás 
ürügye alattnem fog hozni oly rendelményeket,melyek akatho-
likusok lelkismeretét megzavarják, a más vallásúak jogait, szo-
kásait, autonómiáját pedig sértik, az állam törvényeibe ütköz-
nek, vagy hogy politikus czéljaira nem fog vele visszaélni ? — 
De felelünk: a) A hitéhez hü katholikust szentegyházának ren-
deletei soha sem fogják nyugtalanítani; ő hiszi,hogy anyaszent-
egyháza Krisztus Ígérete szerént nem csak a hit és erkölcs dog-
máinakkifejtése-smeghatározásában,hanem adogmákban gyö-
kerező fegyelmi szabályok alkotásában is a Szentlélek vezény-
lete alatt áll ; de eltekintve ezen specifice katholikus szempont-
tól is, tudja ő, hogy az egyház saját tekintélyének lerombolása 
nélkül nem hozhat oly törvényt, mely a katholikus hívekkel s 
kath. kőzérzülettel ellenkeznék; hogy az egy ház,mely hatalmát 
nem a nyers erő, hanem a bizalom által tartja fenn, a lelkek ká-
rára nem fog visszaélni ; s hogy ha valamely fegyelmi szabály 
rá nézve terhes, és fontos okai vannak, dispensatiót nyerhet. — 
b) Tudva van,kik szoktak az egyházi dogmák vagy rendeletek 
miatt lármázni, zajt ütni, békétlenkedni : a körülmetélt firká-
szok, a nemkatholikusok, vagy csak névszerénti katholikusok, 
kik engedelmeskedni kevélyek, s a kath. religiót és egyházat 
talán isteni intézménynek sem nézik1) De hiszen ha ezeknek 
az egyház rendeletei nem izlenek,ha ők azokban csak bitorlást, 
zsarnokságot látnak, kiléphetnek az egyházból. A minden em-
berek üdvét óhajtó egyház, noha siratnifogja elpártolásukat, de 
nem tartóztathatja őket erővel. — c) A katholika egyház egye-
nesen csak saját hivei számára szokván rendeleteket hozni, ki-
véve a vegyes házasságot, melyben a frigynek egysége miatt a 
protestáns fél is azon oknál fogva, hogy vegyes házasságot kö-
tött, a katholikus fél törvényeit elismerni s követni köteles, a 
más vallásúak jogait nem sértheti. Hogy pedig a kath. egyház 
saját hivei részére hozandó törvényekben a más vallásúak 
hitelveire,szokásaira tartozzék figyelni,azt követelni több volna 
mint tulság ; mert ez által az egyház alárendeltetnék más vallá-
soknak s autonomiája elenyésznék. A más vallásúak vagy ma-
gányosok igazi j o g a i n a k , vagy az állam jogköréhez tartozó 
állami törvények megsértéseért a honi püspökök előre is felelő-
sökké tétethetnek, s ha vétkesek, meg is büntettethetnek, mire 
való tehát az előleges placetum ? A placetumtóli mentességet 
követelvén a püspökök, nem azt akarják, hogy mindent mi 
nekik tetszik, rendelhessenek s közzétehessenek, hanem csak 
azt, hogy egyházi hatalmok saját körében szabadon müköd-

' ) I l yenek tö l tö t t ék b e az egész v i lágo t l á r m á j o k k a l a bul la U n i-
g » n i t u s , A u c t o r e m f i d e i , a vegyes h á z a s s á g o k r a vona tkozó b r e -
vek , az I m m a c u l a t a d o g m á j á n a k , és l e g ú j a b b a n 1864 a S y l l a b u s e r -
rorum k ih i r e tése m i a t t . 
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hessenek. — d) Ninca példa, hogy a pápák bulláikkal politi-
kus czéljaikra visszaéltek volna.2) 

14) Ha a felekezetek közti béke fentartása végett a katho-
likusok jogait akár a placetum által akár más módon kellene 
megszoritani, vagy mi a felekezetbelieknek nem tetszik, meg 
kellene a katholikusoknak tiltani, ugy nem sokára a katholi-
cismus elnyomatnék s elenyésznék ; mert nem emlitve, hogy a 
felekezeteknek mi sem tetszik mi szorosan katholicum,a katho-
licismus ellenei mesterségesen is felizgatnák a felekezetbelieket, 
hogy békétlenkedjenek, s mégis a béke-zavarásról a katholiku-
sokat vádolnák. A felekezetek közti béke csak ugy tartható fel, 
ha az állam minden bevett vallásnak megadja a jogot saját 
belügyeit szabadon intézhetni, s e jogban őt védendi. 

15) Mondják: a placetum nem fér meg a fejedelem sou-
verenitásával, csak egy souverain lehet egy államban, mely pa-
rancsokat bocsáthat. — A pápa, kivéve saját államát, nem 
souverain a világi dolgokban, de igenis az egyháziakban. Es 
mily nagyon gondoskodnak némely urak a fejedelmek souve-
renitása felől, midőn a pápáról van szó, bár csak ugy védenék 
azt a kamarák vagy a házak többsége ellen. Továbbá a prot. 
fejedelmek sohasem mondottak le souverenitásukról, s mégis 
némelyek közölök eltörölték a piacetet. 

16) A placetum védelmére nem lehet felhozni, hogy a 
pápa Romában lakván, k ü 1 h a t a 1 o m, az ily hatalom rende-
letei pedig az ország függetlenségével meg nem férnek ; mert a 
pápa egyetemes egyház feje lévén, a katholikusok egyházi 
ügyeire nézve sehol sem kül-, hanem igen is belhatalom s ezen 
hatalmával 1800 évi tapasztalás után itélveaz országok függet-
lensége megállhat. A pápa csak ugy nem külhatalom, mint nem 
ö Felsége a magyar király, noha Bécsben lakik, vagy a volt 
m. kir. kanczellaria, vagy ő Felségének személye körüli ma-
gyar kir. minister, vagy az olmützi és prágai érsekek porosz-
szileziai s viszont a boroszlói püspök osztrák-sziléziai hiveire 
nézve. Ki tehát merészeli a pápávali közlekedést gátolni, az fel-
forgatja az Isten által alapított rendet, az az egyház szerkezetét 
lerombolja, írja a romaibibornok-államtitkáraz orosz követnek 
1863 máj. 12. Vering Archiv für KRecht 1867. 339. 1. 

17) A pápai iratok placetum alá. vetendő k csak azért is, 
mondják némelyek, mert gyakran a püspököket és a dispen-
satiót kérőket adóztatják. — De valamint nem lehet kivánni, 
hogy a velünk egy politikai fő alatt egyesült osztrákok csak 
magok viseljék az egész magyar-osztrák monarchia kormány-, 
zásának terheit : ugy az is méltánytalan s túlságos kivánat vol-
na, hogy a romai állam csekély népessége fedezze költségeit az 
egész földön elterjedett katholika egyház kormányának. A ro-
mai taksák mérsékeltek (a szegényeknek ezek is elengedtet-
nek) s a legjobb czélokra fordíttatnak. A poenitentziária mi 
taksát sem veszen. II. József czászár alatt szó volt a római tak-
sák eltörléséről, az akkori pápai nuncius Garampi megmutatta 
a romai pápák által az austriai háznak és Magyarországnak 
küldött segedelmek jegyzékét, az összeg roppant voltát látván 
a császár, követelésétől tisztelettel elállott.3) 

' ) í r j a a roma i b i b o r n o k - á l l a m t i t k á r az orosz k ö v e t n e k 1863. 
m á j u s 12. 

*) H a igazságos , hogy a régen fe lve t t á l l amkölcsönér t k a m a t o t 
fizessünk a zsidó b a n k á r o k n a k ; u g y b izonyosan mél tányos , hogy az ön-
k é n y t e s e n ado t t segé lyér t l ega lább a t a k s á k (és midőn szüksége l t e t ik , m in t 
most , péterf i l lérek) á l ta l há lából a d j u n k va l ami t v issza a p á p á k n a k . 

18) Katholikus kanonisták, kik a piacetet védték, a pro-
testáns tudomány által voltak ihletve s áthatva, tanaik nem 
egyházuk tanai, mint ez kitűnik a pápák protestatióiból. 

19) A piacet érdekében van az egy háznak,mondják, hogy 
a pápák és püspökök mentek legyenek azon zavartól, melybe 
jönnének, ha rendeletöket vissza kellene huzniok. Ez inkább 
guny mint komoly ellenvetés, s csak is prókátori fogás. 

20) í r j á k : az állam praeventiv szabályokat is alkalmaz-
hat, ha veszélyben van ; okosabb megelőzni, mint a roszat el-
hárítani akarni. — Tehát a kath. religio veszélyezteti az álla-
mot ! ? Szép bók s elismerés. 

21) Finom, de hiu különböztetés az, melyet némelyek 
tesznek, hogy a placetum által csak a clerus, nem pedig az 
egyház és a vallás szabadsága korlátoztatik ; mert noha a cle-
rus, egyház és vallás elméletileg különböző fogalmak, de olya-
nok,melyeket a katholikusok szellemi életében elválasztani nem 
lehet; nem létezhetik kath. egyház clerus nélkül; nem létez-
hetik, nem virágozhatik kath. religio s fegyelem, hacsak a cle-
rus által nem taníttatik s igazgattatik. Kiakülönböztetésekéles 
bonczkésével az e g y s e l o s z t h a t l a n kath. egyház élő 
testét részekre akarja vagdalni, ki a népeta papságtól el akar ja 
választani, az elválasztván a lelket a testtől, morális gyilkossá-
got követ el. 

22) Az egyházi rendeletek és a sajtó-nyomtatványok kö-
zött, mondják, nagy a különbség ; mert midőn az egyházi 
elöljáró szól, tekintélyével oly befolyást gyakorol, hogy milliók 
is engedelmeskednek neki, holott ellenben a sajtóban csak egy 
ember beszél és csak oly befolyást gyakorol, milyenek érvei és 
előadása. Tehát az egyházi rendeleteket censurálni kell place-
tum által. — De a mai időben, kinek van nagyobb befolyása a 
kedélyekre, a tapasztalás bizonyítja ; az egyháznak ma már 
majdnem senki sem akar engedelmeskedni, megrontva a rosz 
sajtó által. A nép nem tud gondolkozni, a mit gyakran olvas, 
végre elhiszi. Tehát inkább a sajtót kellene placetálni mint az 
egyházi rendeleteket. 

23) Kik az egyházi dolgokban csak azon törvényeket 
vélik kihirdetendöknek, melyek hozatalába az állam vagy ők is 
befolytak; kik a lelkiekben isaz autonomiát vagyis önkormány-
zást sürgetik s azon elvet tart ják : semmit rólunk nélkülünk, 
emlékezzenek meg, hogy maga Krisztus Urunk megkülönböz-
teti a pásztorokat a nyájtól,hogy a kath. egyházban az apostolok 
és a püspökök törvényhozó hatalma mindig el volt ismerve,hogy 
csak azon törvényeket fogadni el, melyek alkotásában mi ma-
gunk is részt veszünk, annyi mint büszkén csak önmagunknak 
engedelmeskedni akarni, s hogy maga Krisztus mondá az apos-
toloknak s utódainak: „Aki titeket hallgat, engem hallgat; és 
aki titeket megvet, engem vet meg; aki pedig engem megvet, 
azt veti meg, ki engem küldött." Luk. 10, 16. 

24) Mink nem akarunk papi kormányt, mondják né-
melyek ; mert lelkismeretünk felett csak Isten Ítélhet, felette 
pedig őrködni s azt igazgatni mi is tudjuk. De Isten valamint te-
remtő hatalmát most csak az állatok, emberek s más physikai 
okok által közvetve gyakorolja : ugy a lelkek kormányát is 
csak az arra felhatalmazott papok által gyakorolni akarja. Kik 
saját s az Isten közvetlen kormányára hivatkoznak, azt csak 
azért teszik, hogy a pap közvetett vezetésétől felszabadítsák 
magokat,s vallástalanságukat (önistenitésüket) mások előtt pa-
lástolják. Rájok is alkalmazhatók az igék, melyeket Isten mou-
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dott Sámuelnek, midőn Izrael vénei oly királyt, milyen más 
nemzeteknél volt, kérvén, nem hallgattak Sámuel szavaira : 
„nem téged vetettek meg, hanem engem, hogy ne uralkodjam 
rajtok." A királyok I. könyve 8 , 7. 

Kubinszky Mihály javaslata a csángók ügyében. 

Ha azt kérdezzük: hogy mint lehetne segíteni a jó ügyön? 
következőkben felelhetünk. 

A missio olasz barátok kezében levén, meg kell nyerni 
az olasz püspököt. Van ő neki annyi belátása, hogy minden 
népet a maga nyelvén kell tanitani, különben az Isten sem 
adta volna a Szentlélek leszállásakor az apostoloknak a nem-
zetek nyelveit. A püspök ezt érzi, csak a romai congregatióra 
hivatkozott, hogy ennek tudta nélkül ő papot a missio terüle-
tére nem vehet. A congregatio azonban mily rokonszenvvel 
van a magyar ügy iránt, erről magam tehetek tanúságot, ki 
1865-ben Barnabó kardinális ö eminentiájával személyesen 
ez ügyre nézve tüzetesen szóltam. Csak el kell a püspöknek 
az ő jó akaratát ismerni, mig szembetűnő tények nem igazol-
nak mást. S ez esetben mindig nyilt az ut Romába. A püspök 
maga tegye a motiot, ő kérje a társulatot, hisz neki, az ö kö-
telességének fogunk használni. 

Az oláh kormány irányában szinte könnyen tisztába 
jövünk. Ezek az emberek most vannak a legénység korában, 
tehát ne csodáljuk bennök, hogy feszelegnek és féltékeny-
kednek. ')_Mi ezen mártul estünk. Van minden embernek ter-
mészetes esze, ha akar vele élni belátja, hogy a mi Magyar-
országban igazságos, az Moldvában is méltányos. Nálunk a 
sok oláhnak senki sem tesz semmit az útjába. Sőt kapnak 
püspököket, papokat, templomokat, iskolákat ugy hogy ma-
guk sem fognak panaszkodhatni. Taníthatja, mivelheti az oláh 
nyelvet, sőt hol kizárólagos az oláh lakosság még csak nem 
is akarjuk erőltetni, hogy magyarul is tanuljon szegény, csak 
tegye meg az anya-ország iránt tartozó hűségi kötelességeit. 
Hány német falunk, városunk van, és magunk fizetjük az il-
lető tanárokat, ahhoz pedig épen nem szólunk, hogy ők ma-
guknak tartsanak német tanítókat, s ha épen akarnak, hoz-
zanak Berlinből, Würtenbergből vagy a honnét tetszik. Talán 
csak a magyarnak is fenn marad az a joga, hogy nyelvén szóló 
tanítókat nyerjen. — Azonfelül most minden a népszavazat 
mázsáján méretik. Moldvában is nép, a magyar nép. S annak 
az érdekét a maga kormányának kell védeni, különben ellent-
mond az összes európai procedúrának. Csak természetesen 
kell venni a dolgot és a fejével kell beszélni az embereknek, 
dibdáb beszéd és ujsági filkóság nem irányadó ebben. 

Ha a sz. László-társulat hatni akar, szükséges, hogy 
Pesten egy állandó választmány vegye kezébe a moldvai 
katholikusok ügyét, s ez összeköttetésben a magyar püspöüi 

') L e g é n y k e d e t t a b u k a r e s t i ú j s ág , s midőn l á b u n k a t k i h u z t u k 
Komán iábó l n a g y n y á j a s a n emissar iusókról , pénzkiosz tásró l , po l i t ika i 
czé lokról beszél t . E g y betii sem igaz belőle. P é n z t nem osz to t tunk : ko-
es i snak , pós tásnak , k o r c s m á r o s n a k fizettünk e leget . D e p u t á t u i o k vo l tunk , 
nem v a l a m i b u j k á l ó sö té t k lubbtó l , hanom a sz. Lász ló t á r s u l a t t ó l . Nyíl-
t a n beszé l tünk avva l k i n e k v e l ü n k , s k ive l n e k ü n k do lgunk vol t . A vi-
szonosság köte lességénél nem is v á r u n k egyebe t a ficzkándozó u j román 
ú jdondászok tó l . Csak ők ne beszé l jenek a n é p n e v é b e n , me lynek j a v a 

«lien kovácso l j ák a va sa t . 

karral, fordítson mindenre gondos figyelmet és fejtsen ki 
erélyt. 

Iskolák nélkül kezdeni nem lehet. Előkészítő iskolát 
már ez évben kell megindítani. A huzavonás nem vezet czél-
hoz Az előkészítő iskolában taníttassanak a tanulók felfogá' 
sához mért ismeretek. Ezekből lehetnek tanítójelöltek, s fel-
állhat pár év múlva a praeparandia. 

Grymnasiumot is lehet alakitani: van Bakóban egy 
alkalmatos ház erre.2) 

Az a kérdés : hogy kik tanitsanak ? Magyarok minden 
esetre s pedig olyak, kik meg fogják az oláh nyelvet is tanul-
ni.3) A jassyi consul ajánlja, hogy minorita-atyák legyenek. 
Ha van elég arravaló atya nincs kifogás ellene. De ha nincs, 
Magyarországból papokat s egy értelmes világi tanitót ke l l 
küldeni. De még ez őszön. A nm. püspökök szabadságában 
áll papjaiknak mondani, ha Moldvába mennek, az ott való 
buzgó müködésök hazai szolgálat értékével fog bírni, jövő al-
kalmazásuk tekintetében : se kevesebb, se több. Magukat fel-
ajánló emberek nem mindig alkalmasak. A püspök szavát, 
illetőleg jónak látását többre kell venni egyéni szándéknál. 
S már a magyar papoknak ilyféle áthelyezése tekintetében is 
jó volna a régi egyházi összeköttetést Moldvával, Romában 
helyreállítani, hogy a missio püspöke a kalocsai metropolitá-
val összefüggésben legyen.4) 

Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T (A szent István-Tarsulatnak octoberhavi vá-

lasztmányi ülése ) A nmélt. társulati grófolnökök hivatalo-
san el levén foglalva, a szép számmal öszegyülekezett választ-
mányi tagokat két havi szünetelés után szívélyes szavakkal 
üdvözlé a társ. alelnök, P o 11 á k János kanonok ur ő nga. 

A julius 2-kán tartott vál. ülés jegyzőkönyve felolva-
sása és hitelesítése után tárgyaltatott a kiküldött házvételi 
bizottmány jelentése. A társulat egyik legfőbb vágya, hogy 
saját házzal birjon. Tudvalevőleg a házra már szép alap 
gyűlt össze, s bár ez még mindig nem elegendő arra, hogy a 
magyar kath. intelligentiát képviselő társulat szükségeinek 
és méltóságának megfelelő házat vehessen ; mind a mellett a 
választmány nagy része azon meggyőződésben él, hogy ha a 
társulat egykor valamely alkalmas ház iránt alkudozás-
ba bocsátkozik, a buzgó tagok még az eddiginél is nagyobb 
áldozatkészséggel fognak ajánlatokat tenni egy megveendő 
ház árának mielőbbi teljes födözésére. Ennél fogva körülte-
kintő éberséggel kiséri a ház-eladásokat. Közelebb a házvé-
teli bizottmány két eladó házat vett közelebbi vizsgálat alá ; 
azonban azok egyik sem felelt meg a most már terjedelmes üz-
lettel biró társulat igényeinek és szükségeinek A házvételi 
bizottmány ebbeli jelentésén az igazgató választmány meg is 

2) E z t a h á z a t megnéz tem. H a volna a n n y i pénzem min t az ango l 
b i b l i a t á r s u l a t n a k v a g y a Gusz táv-Adol f -egy le tnek , beszere lném szépen . 

3) Szükség , hogy ezen m a g y a r papok M a g y a r o r s z á g b ó l fizettes-
senek és veze t t e s senek , kü lönben o lyanok lesznek, m in t a k i fizeti és ve-
ze t i őke t . 

*] R o m á b a n ezt k ö n n y e n k i lehet v inni . O t t is t u d n a k Ítélni. Nem 
pol i t ikáró l , beava tkozás ró l , hanem I s t e n o r szágá ró l v a n i t t a szó. 
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nyugodott, a nélkül azonban, hogy a házvétel kérdését elej-
tené. 

A társulati igazgató ur jelentette, hogy P á z m á n ima-
könyve, melynek a társulat által eszközölt második kiadása 
is elfogyott, még a mult hónapokban sajtó alá adatott volt, s 
megbövitett toldalékkal nem sokára ol is készül. Ugy szintén 
azt is jelentette, hogy Gr o f f i n e jeles könyve, melynek 
ujabb kiadása már a mult vál. ülésben elhatároztatott, Ben-
ziger kitünö kiadásának tekintetbe vételével munkába véte-
tett, és e munkára jeles egyházi irónk,ft. T á r k á n y i Béla 
kanonok ur ö nsga a társulat iránti figyelemből minden dij 
nélkül vállalkozni szíveskedett. 

Olvastatott főt. H o p f János kalocsai kanonok ő nga 
levele, mely szerint bold L o n o v i c s József kalocsai érsek 
a társulatnak 1000 ftot magyar földtehermentesitési kötvé-
nyekben hagyományozott azon, a társulatra háromló kötele-
zetséggel, hogy az igazgatóság a társulat által évenkint kia-
dandó közhasznú könyvekből az évi kamat erejéig menő 
példányokat szolgáltasson minden év végével a makói plé-
bános ur kezébe, ki azoknak két harmadát saját hivei közt 
osztandja ki, egy harmadát pedig egy e részben előre készí-
tendő s változatlanul megtartandó sor szerint minden évben 
más más csanádmegyei, de a makói esperes-kerülethez tarto-
zó lelkésznek fogja ennek saját hivei közötti ingyen kiosztás 
s illetőleg iskolai elajándékozás végett átadni. 

Ennek folytán az igazgató-választmány megbízta az 
igazgatóságot, hogy a végrendelet értelmében a könyveket a 
makói esperesnek évenkint kiszolgáltassa : minthogy azonban 
az öröklött 1000 ezüst frtnyi tőke után a társulatnak 70 frtot 
kellett örökösödési adó fejében fizetni, ezen összeg a hagyo-
mányozott tőkéhez 5 éven át évi 14 fttal visszacsatolandó, 
mely időtartam alatt az ennek s magától érthetőleg a szel-
vényadónak levonásával megmaradó kamat erejéig fognak 
a könyvek kiszolgáltatni. 

B o l d . M o g y o r ó s y P á l néhai pápóczi prépostvégren-
deletileg a társulatnak 50 ftot hagyományozott s ezen össze-
get főt. M a y r h o f e r József győri kanonok ő nga mint 
végrendeleti végrehajtó az igazgatóságnak meg is küldötte. 

Bold. C s e p e 1 e y István volt kupuszinai plébános a 
társulatnak 10 forintot hagyományozott. 

Ft . F o g a r a s y Mihály erdélyi püspök ö excja Ká-
rolyfehérvár és vidéke számára t. Cserni Béla főtanitó urat 
nevezte ki társulati bkottmányi tagnak. 

A pénztárnoki és ügynöki jelentés felolvasása" után a 
társ. igazgató ur jelentette, hogy a nép- és ponyvairatok ter-
jesztésének támogatására felszólítást intézett a ft. esperesi 
hivatalokhoz, melyek részökről általánosságban megígérték 
a támogatást, mindamellett tetemes megrendelések eddig 
nem érkeztek. Ezen jelentés folytán a népiratok sikeresb 
terjesztésére nézve hosszabb eszmecsere fejlődvén, az igaz-
gató-választmány abban állapodott meg, hogy megbizta az 
igazgatóságot, miszerint az ezen tekintetben fennálló régibb 
határozatok értelmében igyekezzék ezen iratok lehető elter-
jesztését eszközölni, s azonfolül kérelem intéztessék a nm. 
püspöki karhoz, hogy a társulatot a népiratok terjesztésében 
szintén támogatni méltóztatnék. 

A társ. igazgató ur tovább jelentette, hogy t. N a k o-
v i c h Mihály zárányi főelemi tanitó ur egy h o r v á t nyel-

ven szerkesztett és a győri püspök ő mga helybenhagyásá-
val ellátott énekkönyv-kéziratát ajánlotta fel kinyomatás 
végett. 

Az igazgató választmány nem idegen ezen könyv ki-
adásától, ha a fenálló szabályok szerint megbízandó birálók 
által is ajánltatni fog, s ha a társulat arra nézve bizonyos-
ságot szerezhet magának, hogy elegendő pártolás legalább 
a kiállítási költségeket fedezni fogja. E czélból felkéretett 
a társ. igazgató ur, hogy e határozatról értesítse a nm. szom-
bathelyi és győri püspököket azon kérelem nyilvánításával, 
hogy a horvát községek lelkészeitől tudomást szerezni mél-
tóztatnának, számithatna-e erre nézve a társulat pártolásra. 

Ugyancsak a társ. igazgató ur bemutatta az utolsó 
ülés óta megjelent könyveket, nevezetesen számos újból nyo-
matott iskolakönyvet, a tagilletményekböl a díszesen kiál-
lított és vonzó olvasmányokat tartalmazó „Családi olvasmá-
nyokat," az 1869-diis évre szóló naptárt, az ezen év végéig 
elkészülendő encyclopoedia 50 íves kötetéből a már sajtó 
alól kikerült 25 ivet, a november-hóban elkészülendő „Szen-
tek életéből" 6 ivet, a középosztály alsó rétege számára ki-
adott s elárusitásra szánt igen csinos külsejü és érdekes tar-
talommal biró „ P i r o s k ö n y v " I. füzetét, mely 7 ivnyi 
kötetnek ára csak 20 krajczár. Az 1868-ra szolgáló tag-
illetmények az év végéig mind ki lesznek szolgáltatva, s a 
tavaly fenmaradt 8 ivnyi többlettel 101 ivet teendnek. 

Ft . K u b i n s z k y Mihály kanonok és papneveidei 
igazgató ur ö nga jelentette, hogy ft. H e i m l i c h ur a 
„Schatzkammer" czimü jeles müvet fordítja, s azt a társulat 
figyelmébe ajánlja. Miután azonban a társulat csak a be-
nyújtott kéziratok, szabályszerű megbirálása után hozhat 
valamely munka kiadhatása iránt véleményt, ez úttal a tett 
szíves ajánlat tárgyalásába nem bocsátkozhatott. (P. H.) 

ROMA, oct. 8. Az olasz egység hivei büszkék a spa-
nyol forradalom eredményeire, melyben pedig részök nem 
volt. Fel akarnák használni saját hasznokra és Roma ellen. 
Nem szólok a mazzinistákról, kik a szentszékkel együtt 
Victor trónját is felforgatni törekszenek, de még a jelen 
olasz kormány támogatásnak közlönyei is örvendenek a 
spanyol ügyek menetén, főleg, mert a franczia politikára 
mért csapásnak tekintik. Hiszik, hogy ez uton majd sikerül 
Francziaországnak bajokat szerezni, és ettől Olaszországra 
nézve concessiokat kicsikarni, t. i. a csapatok kivonását a 
pápai területről. Reményijük, hogy ez ujabb eröködések 
is csak oly sikertelenek maradandnak, mint az eddigiek. 

Romában ugy, miként a tartományokban a nyugalom 
és béke teljes. Az idegen, angol és amerikai családok a téli 
idényre nagy számmal jövendnek ez idén is. Ez jótétemény 
a népre, iparra, forgalomra nézve. 

Ő szentsége egézsége mindig virágzó a nép nagy örömére, 
mely el nem mulasztja minden alkalommal, irántai szereteté-
nek és ragaszkodásának tüntető jeleit adni. A pápa ö szentsége, 
mint rendesen, october havában minden hétfőn és csütörtö-
kön valamely nevelőintézetet, zárdát, vagy kórodát szeren-
cséltetett látogatásával. Mult hétfőn a Parioli féle dombokon 
levő Pius czimü növeldei nyaralót látogatta meg, hol Patrizzi 
és Reisach bibornokok által fogadtatott. Az örömtől áradozó 
növendékekhez atyai szavakat intézett, és őket mind lábcsók-
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ra bocsátotta, közöttük a kertben és villában hosszabb ideig 
sétált és végre reggelit vett az általa alapitott, és a magasabb 
egyházi tudományoknak szentelt intézet nyaralójában. 

Miután utolsó áldását adta a jelenlevőkre, kocsin a Porta 
Pián át viszatért a városba Diocletian thermai környéken 
levő árvaházba, mely a calváriai Minasszonyunkról czimzett 
szüzek vezetése alatt áll. Itt is édes, és vigasztaló szavakat 
intézett a jelenlevő szüzek- és árvákhoz, nem távozván mie-
lőtt apostoli áldását adva felejthetlen emlékét hagyta jelen-
voltának. 

VEGYESEK. 
rr 

— O cs. k. apostoli Felsége a munkácsi egyházmegyé-
hez tartozó zempléni főesperesi állomásra F es to r y Tamás 
sátoralja-ujhelyi lelkészt méltóztatott a kincstári dij elenge-
dése mellett legkegyelmesebben kinevezni. 

— G ö n d ö c s Benedek ó-kigyósi plébános urat „Sirvi-
rágok" czimü munkájáért, melynek egy igen díszes példányát 
ő Fölsége a királyné elfogadta, elismerése jeléül értékes gyé-
mántgyűrűvel tisztelte meg igen hizelgö levél kíséretében. — 
E munka_ már 600 frtot jövedelmezett a honvédsegélyző 
alapnak. Ara fűzve 1 frt. 

—A szentszéknek illetékességére nézve a központi bi-
zottmány javaslata fogadtatott el az országyülésen 153 sza-
vazattal 81 ellenében. 

— A romai kérdésben oly szomorúan szerepelt Wa-
lewszki gróf temetésénél a Magdolna-egyház lelkésze tisztke-
dett ; a párisi érsek a temetésnél nem jelent meg. 

— Angolországban a ritualismus vagyis a kath. egy-
házi szokásoknak, öltönyöknek behozatala, melytől csak egy 
lépés kell a hittanitásnak elfogadására is, mindinkább terjed. 
Igen sok városban tapasztalható már, hogy angol hivők a 
templomba való bemenetnél vizzel hintik meg magokat, a 
tömjén illat nem egy templomban száll a magasba, viaszgyer-
tyák használtatnak az áldozási asztalon, az igehirdetők 
aranyhimzetü ruhában lépnek a szószékre. Maga a Times is 
fölszólítja a püspököket, hogy erélyesen lépjenek föl a régi 
bálványozás ezen ujabb kísértései ellen; egyébiránt többen a 
püspökök közül is hajlandók ezen újításra. 

— A forradalmi propaganda rosz könyvek kiadásával 
is igyekszik hatni, és azért időről időre az irodalom oly ter-
mékeivel lép föl, melyek, mint ő gondolja, a percznyi körül-
ményeknek, melyekben kiadatnak, leginkább megfelelnek. 
Legújabban Parisból a következő czimü müvecske terjeszte-
tik : »Egy ifjú, atheus és materialista áldozárnak levele, me-
lyet fölszenteltetésének napján intézett püspökéhez." A czim-
nek megfelel a tartalom, és hallatlan cynismussal gúnyolja a 
katholicismust, annak képviselőjét a püspököt. Szerénte a hit 
a népek kisded korába illik csak, az emberiség érett korát 
tulajdonképen az atheismus képezi. — Hogy ezen műről 
semmit sem tud bármely fiatal áldozár, hanem csak czélzatos 
koholmány az egész —, igen világos. 

— Egyik bajor lapban panasz emeltetett, hogy a Bam-
bergbe utazott papok Nürnbergben insultáltattak. A „Frank. 
Kurier" is megengedi, hogy ez történhetett, és hogy oly sok 
papnak szemléleténél egyik vagy másik elkiálthatta magát: 
Da sieh, schon wieder ein Pfaff ! ezt nem is helyesli, de azt 

mondja reá, hogy ilyesmit gondolni szabad, jó azonban kinen 
mondani. Maga az ekkép fölszólaló is, mint bevallja, sokszoi 
gondolta ezt, midőn Tyrolban utazva egy-egy fekete alakkal 
találkozott, de azért ki nem mondotta. Valóban nagy mérsék-
let, és még hozzá mily moral ! 

— A milanói szabadgondolkozók folyamodványt nyúj-
tottak be a városi hatóságnak, hogy a vallásegyenlőség szem 
pontjából mozdítaná el az utczákon és más nyilvános helye-
ken fölállított kereszteket, szent szobrokat stb. Ha az illetők 
ezen szándékot egész következetességgel akarnák keresztül 
vinni, akkor meg kellene szüntetni mindazon érdemkeresz-
teket is, melyeket oly nagy ostentatioval hordoznak épen a 
szabad gondolkozók közül is igen sokan ; és ha a szűz Mária 
képei félreteendők, magának Kiccasolinak nyakáról is le 
kell tépni az Annunciata-rendet. Hála e hiúságnak, ez talán 
megvédi a nyilvános helyekeni feszületeket és sz. képeket is! 

— Igen jeles és példátlanul olcsó munkára hirdet elöfi-
zedést ft. J á n o s i Gusztáv ur Veszprémből. A mü czime 
„Népszerű feleletek a religio ellen intézett megtámadásokra. 
Korunk minden vallási, politikai és társadalmi tévelyeinek 
teljes jegyzéke." Irta Secondo Franco. A két, nagy 60 ívre 
terjedő mü előfizetési ára csak 1 f r t ! Az előfizetési pénzek f. 
é. december végéig Veszprémbe küldendők. Mint a tartalom 
is mutatja, valóságos kis fegyvertár minden modern megtá-
madásnak sikeres visszaverésére, és épen azért nem lehet ele-
gendőkép ajánlani. 

— De már most csakugyan el kell ismerni, hogy a spa-
nyolországi forradalom végtelen áldásokat hoz a szegény 
országra ! A jezsuitákat elűzte az u j kormány, a szerzetes 
testületeket, melyek 1837 után keletkeztek, megszüntette, a 
többit reducalja, javaikat pedig nemzeti vagyonnak nyilvá-
nította. Mily könynyü módja a szerzésnek, mily személy- és 
vagyonbiztosság ! A kormányra nézve arany napok ; csak el 
ne homályosítsa őket a szabadság nevében elnyomottak 
könyhullatása és a csalódottak keserültsége 

— Württenbergből írják az „Augsb. P.-Zeitg"nak, hogy 
a kormány Romáből tudósítást kapott, miszerént a rottenburgi 
püspöknek adandó coadjutorság tervétől a szentszék eláll 
ugyan, de a fölhozott vádpontokat illetőleg azokra terjedel-
mes igazolást kiván a püspöktől szintúgy mint a káptalantól. 
Ily igazolási irat már el is küldetett. Érdekes adat gya-
nánt említi föl a tudósító, hogy 10 püspök küldött fölterjesz-
tést a kormányhoz, melyben mindegyik igyekszik eltávolítani 
magától a gyanút, mintha neki része lett volna a denunciati-
óban ; Ketteler nincs a mentegetődzök közt. 

Kegyes adakozás. 
A s z e n t a t y á n a k : H a b e t l e r Józse f pecsa rócz i pleb. 2 f r t . o. é. Az 

a l só-Lendva i kerü le tbő l . Kocze t M á r k esp.-pleb. 6 ezüst húszas , R a i s z á r 
I s t v á n pleb. 1 f r t o. é., Széke ly I s t v á n pleb. 1 f r t o. é., Kovács ics M á r k 
p leb . 3 ezüst húszas , Sziszeki M á r k pleb. 1 f r t o. é., S t i r l ing An ta l pleb. 
3 ezüst húszas , dr . B e r g e r l g n á c z pleb. 1 f r t o. é., J a m b r i k o v i c s Sándor 
k á p l á n 6 ezüst t izes , B a g á r y József k á p l á n 1 f r t o. é. , Zsemlics I s t v á n 
k á p l á n 1 f r t o. é. , némely be l la t incz i h ivek 1 f r t o. é., összesen 12 ezüst 
húsza s , 6 ezüst t iz s , 9 f r t o. é. 

A Szen t -Lász ló -Tá r su l a t részére : H a b e t l e r József pecsaróczi pleb. 
2 f r t o. é., K o c z e t h M á r k 1 f r t , Ra i s zá r I s t v á n 72 k r . , Székely I s t v á n 1 
f r t , Kovács ics M á r k i f r t , S t i r l ing An ta l 1 f r t , J a m b r e k o v i c s Sándor 7 í 
kr. , Kiss P á l 72 k r . , B a g á r y József 72 kr . Összesen 8 f r t 88. k r . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos FOLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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II. Félév. 1868. 

TARTALOM : A pápa kettős fölhívása. - Deák Fe-
rencz beszéde. — Kubinszky Mihály javaslata. — Egyházi 
tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A pápa kettős fölhívása, 
Mig a világrenditő események az államokat 

nyugtalanítják és szaggatják: azalatt a pápaság 
meglepőleg nagyszerű látványt nyújt ; a hit és sze-
retet szent érzelmével bevándorolja a világot, hogy 
fölkeresd mindazt, mi az egység és igazság központ-
jától elvált, a tévedó'kkel hallatja atyai és apostoli 
szavait a közelgő' közzsinat alkalmából. September 
8-ról kelt iratában a pápa a keleti szertartású azon 
püspökökhez fordul, kik a szentszékkel nincsenek 
közösségben; mintegy kényszeríteni szeretné őket e 
magasztos gyülekezeten való megjelenésre, mint 
őseik egykoron megjelentek a lyoni és florenczi zsi-
natokra. Néhány nappal később vagyis September 
13-án fölhivó szózatát a protestánsokhoz intézte ; 
tulajdonképen nem hívhatta meg őket a conciliumba, 
mert nálok hiányzik a püspökség, de fölszólitja őket, 
hogy ragadnák meg ezen alkalmat annak megfigye-
lésére, megvizsgálására, valljon az igazi keresztény 
uton járnak-e ? 

Már maga az alakja ezen két emlékezetes oki-
ratnak mintegy az igazság kinyilatkoztatásául te-
kinthető. A hangulatból magából kitűnik, hogy 
bennök az atya szól. Mily szeretet, mily szelídség 
ömlik el az egészen! Mily tisztaság, derültség honol 
a hit magaslatain, de egyszersmind mily öntudatos 
tekintély! Ezen fölszólalásnak eszméje maga elhi-
tetheti a világgal, hogy a mi egyházunk nem hason-
lit a szétszórt felekezetekhez, melyek csak kisebb vagy 
nagyobb mértékben elfonnyadt ágak, mióta az él-
tető törzstől elváltak. 

Melyik, az egyházon kivül, azon vallási község, 
mely közgyűlését tartandó föl meri hozni czimeit és 
meghívja az elpártoltakat, hogy jöjjenek, beszéljék 
ki magokat, adják elő nehézségeiket és térjenek az 

igazság aklába ? Hol van ily akol a katholicismu-
son kivül ? Hol van a görög, örmény, vagy nestoria-
nus, ki merné mondani a pápának : én vagyok a 
pásztor, jöjj te és mindnyájan, kik ugy gondolkod-
nak mint te, az én pásztorbotom alá? Hol van a pro-
testáns mindazon számlálhatlan sectából, melyek a 
16-dik századi szakadásból gombaként támadtak, ki 
merné mondani a nyolczszáz katholikus püspöknek: 
én vagyok az, ki Krisztus és az apostolok tanitásá-
nak letéteményét őrizem ; légy az én nyájam, ismerj 
el engem pásztornak ? 

A dissidensekben soha sem támadhatott az egy-
ségre való ily fölhívásnak eszméje, igen mélyen ér-
zik ők, hogy elhagyták az atyai házat ; a tévelygő 
fiuk igen jól tudják, hogy bizonytalan menhelyöket 
senki sem tekintheti őseik állandó lakhelyéül. A 
dissjidensek nem éreznek bensejökben segélyni kész 
részvétet azok iránt, kik más uton járnak, ők nem 
ömlesztenekköriyüket a tévelygőkért a kereszt lábá-
nál, ők nem fohászkodnak, nem imádkoznak annak 
megakadályozásáért, hogy az Isten vérén megvál-
tott lelkek haszontalanná, sikertelenné ne tegyék a 
megváltás ezen végtelen árát. Az elvált egyházak 
közt nincs anya; az igazi anya csak a katholika 
egyház. 

Minden időben az alkalomszerűség volt a szent-
szék nagy, fontos tetteinek egyik jellege; most. is 
minden közreműködni látszik az egyességre való 
ezen fölhivásnak sikerét illetőleg. 

Szóljunk először a görög szakadásról. 
Ezen szakadás volt, tagadhatlanul, egyik fő 

oka a mostani Kelet^szerencsétlenségeinek, bajainak. 
Az nem volt csak pusztán vallási kérdés, nem ; ha-
nem kérdése volt a Roma és Byzancz közti vetélyke-
désnek ; a görög birodalom saját pápát ohajtott 
patriarcha név alatt, hogy èkkép kivonja magát er-
kölcsi felsöbbsége alól a Tiber partjain lakó metro-
politának, kinek dicsősége nyugtalanitá a Bosporus 
partjainak urait. A latinok a görögök előtt gyűlölet 
tárgyai lettek. Ennek elég szomorú bizonyítványai 
láthatók a keresztes hadak idejében, ezen valóban 
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óriási és hősies vállalatban a fenyegető islam vissza -
nyomására. A kereszt kipróbált hadai göröngyös 
utaikon mindenütt a görög ravaszság- és hűtlenség-
gel találkoztak, mely temérdek gyötrelmet okozott 
nekik; az árulás bélyege volt kétszáz esztendőn ke-
resztül a görögök homlokára nyomva, kik mindent 
elkövettek tengerentúli hadimüveleteink ellen. Ha ők 
katholikusok maradtak volna, mint őseik voltak 
aranyszájú sz. János, sz. Vazul korában, ha ők test-
vérileg segitettek volna bennünket, ha nemis fegyver-
rel, hanem csak keresztény érzelmű jóakarattal, a 
keresztes hadak megsemmisítették volna az islamot, 
és a Keletet ismét a kereszt áldásos árnya alá he-
lyezték volna. Kelet kérdése azóta régtől meg volna 
oldva és pedig a cilivisatio és egység javára. 

Az engesztelhetlen gyűlölség más jövőt tartott 
fönn számunkra; a görögök voltak, kik a törökök-
nek megnyitották az utat Európába, és kik kezet 
nyújtottak azon barbarismusnak, mely ellen a pápa-
ság oly dicsőén harczolt; érezték is sulyját , mert 
400 év óta á török nem sziint meg irtani a görögöt ; 
valóban borszasztó bűnhődés a régi bűnökért ! 

Kelet meg volt osztva az uralkodó nép és a 
rabszolga nemzetek közt ; minden lankadásnak in-
dult, az apostoli széktől elvált ezen keresztény nép-
fajok körében ; hitbeli főnökeik, a török kéz alá jíttva 
csak a szolgaság eszközei voltak ; a keresztényaég) 

meg levén csonkitva, túlélt ugyan hosszas elnyoma-
tást, de sem virágot nem hajtott, sem gyümölcsöt 
nem bozott, és tudatlanság ütötte föl tanyáját ezen 
élő romok között. Lekonyult, elfonnyadt rajta min-
den, mint az Ezechiel által látott térségen, isteni fu-
valomra vár, és az utazó láthatandja, mint fognak 
mozogni az elszáradt csontok és mint elevenül a rég-
től fogva élettelen por. 

• Valóban itt az idő oda küldeni az éltető szóza-
tot, hogy érezzék ott is hatalmát Péter leheletének, 
lelkének, mely oly elevenitő, oly termékeny volt 
mindenkor. Igen, az idő kedvező, mert azon hal-
dokló, kit török birodalomnak neveznek, sem azok 
kezét ki nem kerüli, kik őt meg akarják ölni, sem 
azokét, kik óhajtják meggyógyitani, és mivel a föl-
szabadulás vágyának szent tüze lángol mindazok-
nál, kik Keleten el vannak nyomva. A szabadság 
ezekre nézve az igazságból és egységből fog szülem-
leni. A szabadságok elseje a lelkismereti szabadság ; 
a keresztények azt a hóhérok bárdjai alatt és a vad-
állatok fogai közt vivták ki,szerezték meg; a lelkis-
rneret sem a szultánokkal sem a caesarokkai nem 
lehet szabad. A görög szakadás vége a tizenkilen-

czedik századnak legnagyobb eseménye lenne, és a 
civilisatió nagyszerű mozgalmára mintegy uj jeladás 
a világban. 

A protestantismusra nézve a fölhívás ép oly 
korszerű, mint a keleti szertartást tekintve. Angol-
országban bizonyos meleg szellő leng, mely fölol-
vasztandja a reformatio jegét. A nemes lelkek leg-
nagyobb része roszul érzi ott magát és ösztönszerű-
leg a katholicismus felé hajlik. A régi, elavult angli-
kán épület bomladozik. Gladstone, tudta nélkül, a 
gondviselés terveinek eszközlője. Mindazon cultusok, 
melyek a tévely valamely alakját képviselték a föl-
dön, bizonyos tekintetben az államra támaszkodtak; 
elvesztek, a mint megszűnt ezen támasz: az állam 
által létesültek és csak általa is tartattak fönn. A 
katholicismus, mely merő vallási igazság, meghódí-
totta a világot és pedig minden emberi hatalom nél-
kül, sőt ellenére, ő nem fogadta el az emberi hatalom 
szövetségét, mig önmaga nem diadalmaskodott. Az 
anglicanismus meg fog bukni, ha egyszer "nem lesz 
államegyház ; ezen esemény készülőben van, és az 
irlandi egyház eltörlése siettetni fogja. A buzgó pro-
testánsok ezt igen jól tudják ; és itt rejlik titka az 
ellenállásnak azon javaslatra, határozatra nézve, 
mely most Angolországot nyugtalanítja. Hasztalan, 
liiu erőlködés ! Az igazság, midőn Isten megengedi, 
hogy teljesítse müvét, sokkal hatalmasabb mint bár-
mely politika, mint bármily számítása a haszon-
vágynak. 

IX. Pius ekkép intve, sürgetve a protestánsokat 
figyelmüket arra fordítja, mi nálok hiányzik, hogy 
közülök bármelyik magát azon egy és általános 
egyháznak tarthatná, melyet Krisztus urunk alapí-
tott, és melynek fönmaradását akarta. Az óra eljött, 
hogy komoly megfontolás, közelebbi megvizsgálás 
alá vétefesék, ha valljon a protestáns felekezetek kép-
viselik-e azon kereszténységet, melyet Krisztus ala-
pított. Erre nézve elegendő volna olvasni az evan-
géliumot, szt. Pál leveleit és az apostolok Cselekede-
teit. IX. Pius apostoli levelei, mint mondják, mély' 
benyomást tettek az angoloknál, s mindazok, kik 
fölvilágosultak, őszinték, elmélkedésök tárgyává 
teszik azokat. 

Egy esemény jut eszünkbe, midőn e sorok vége 
felé sietünk. Perth, Scotiának nagy cáncellárja, 
egyike volt azoknak, • kik a kath.. hitre tértek; ezt 
leginkább Bossuet Exposition-jának olvasása eszkö-
zölte. Levelezésbe bocsátkozott a nagy cancellár a 
meauxi főpappal, kinek lábait ohajtotta megcsókolni. 
Bossuet lángoló vágya volt Angolország megtérése. 
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„Megvallom, irá lord Perthnek, ha tekintetbe veszem 
azon bámulandó jámborságot, mely oly sokáig virág-
zott e szigeten, mely példányul szolgált a világon : 
érzem, ha szabad kimondanom, hogy lelkem, mint 
sz. Pálé, megrendül önmagában látva azt az eretnek-
séghez tapadva; és fölháborodom, midó'n meggon-
dolom, hogy elhagyva hitét oly sok szentnek, kiket 
ő szült, kénytelen kárhoztatni azok életét, és ugyan-
azon egy időben elveszteni azon gyönyörű életpél-
dákat, melyek az ő megdicsőitésére adattak. De hi-
szem, most inkább mint bármikor, hogy Isten irgal-
masan fog reá letekinteni." 

És egy másik levélben Bossuet ekkép szól : 
„Száz és száz izben ohajtottam az alkalmat közre-
működhetni ezen nagy sziget egyesítésére, melynek 
javára soha sem szünendnek meg óhajtásaim az ég 
felé törni." Vajha Bossuet ezen óhajtása, mely ma min-
den kath. lélek forró óhajtásává lőn, IX. Pius dicső 
pápasága alatt teljesednék ! Keletnek és Nyugotnak 
elvált testvérei ! értsétek meg e szózatot, mely Ro-
mának oly sok szent martyr vérével megszentelt 
magaslatáról hangzik le. „Csudálatos tüneményei az 
egységnek, tűnjetek most föl a szakadás és gyötre-
lem e gyász napjaiban! Igen, mi tanúi leszünk e 
nagy eseményeknek, ezek emlékezetessé teendik kor-
mányát azon pápának, kinek életében a fájdalmas 
kisértések közül egy sem hiányzik. Mindent elkövet-
tek, hogy őt gyengévé, kicsinynyé tegyék, összees-
küdtek, hogy szenvedést okozzanak neki ; de ő annál 
hatalmasb lőn és elmondhatja : cum iníirmor, tunc 
potens sum." (Poujoulat) 1-k. 

Deák Ferencz beszéde az egyházi törvénykezésről.*) 

T. képviselőház ! (Halljuk!) Sehol a vitatkozásokban any-
nyi óvatosságra nincs szükség, mint azon tárgyaknál, melyek 
közvetve vagy közvetlenül vallási ügyekkel vannak kapcso-
latban. Epen azért jelen vitatkozásainknál is semmit sem 
akarok szólni dogmatikus kérdésekről, mert ezek felett hatá-
rozni nem a mi körünkhez tartozik és nem is szükséges. 

Figyelembe kell vennünk mindenekelőtt, bogy Magyar-
országban a házasság nem kizárólag polgári szerződés, még 
az állammal szemben sem, mert maga az államtörvény általá-
nosan parancsolta, hogy a házasságok az egyház előtt köttes-
senek, parancsolta ezt minden felekezeteknél, még a vegyes 
házasságoknál is. Sőt az ujabb törvény is, mely ott, hol a ka-
tholikus pap nem akarja összeadni a vegyes házasságot, meg-
engedi, hogy az a protestáns egyház előtt köttessék, min-
denesetre az egyházhoz utasitja a házasságot. Tekintetbe 

*)Ivözöljük ebeszéde t n e m c s a k m i v e l e g y h á z i egy ik ü g y ü n k n e k né-
mi leg i gazság szo lgá l t a t ik benne, h a n e m a gazdagon elszórt e szmék m i a t t 
is , melyek sok val lás i ké rdé sek jövő megoldására már e lőrevet ik , nem tud -
j u k , á r n y u k a t - e v a g y f é n y ö k e t . Sze rk . 

veendő tehát a házasságnak mind polgári, mind egyházi 
része. Mindaddig, mig e kettő össze lesz szőve, megpa-
rancsolni az egyháznak, hogy a házisságokat adja össze a 
maga egyházi szabályai szerént, és azután azt mondani, hogy : 
„te ezen házassági ügyekben nem fogsz itélni, hanem itélni 
fognak mások," talán jogtalanság, de mindenesetre nem igen 
logikai dolog. (Helyeslés.) 

Ha a házassági bíróságokra nézve tisztába akarunk 
jönni, ha azt akarjuk, hogy a házasságok érvénye fölött sem-
mi esetben se ítéljenek az egyházi bíróságok, s e részben az 
eddigi törvényt meg akar juk változtatni, következetesek csak 
akkor leszünk, ha más államok példájára a házasságnak pol-
gári részét a tisztán és szorosan vallásitól elválasztjuk. A hol 
az állam ugy intézkedik, mint intézkedett Francziaországban, 
Belgiumban és a rajnai tartományokban, a hol a törvényhozás 
határozottan kimondja, hogy a házasságot szemben az állam-
hatalommal, ugy kivánja tekintetni, mint polgári szerződést, 
a vallási dolgokba nem avatkozik, hanem azokat végezzék 
el a hivők saját egyházukkal önlelkismeretök szerént, ahol 
ezen elvek alapján kötelezöleg kimondatik, hogy minden há-
zasságnak, mint polgári szerződésnek, a polgári hatóság előtt 
kell köttetni, ott igen természetes, hogy a házasságnak, mint 
polgári szerződésnek, fölbontása is a polgári bíróságok elé 
tartozik. De mig ez meg nem történik, e nagyfontosságú kér-
dést a perrendtartás megállapításánál bővebb vitatás, kifejtés 
és minden tekintetek, minden érdekek megfontolása nélkül 
mintegy mellesleg eldönteni valóban idő előtti volna. (He-
lyeslés.) 

Egyik főérv, mely az egyházi itélőszékeknek most azon-
nal a perrendtartás szabályai közt kimondandó eltörlése mel-
lett fölhozatott, az volt, hogy ezen eszme liberális, hogy azt 
a jogegyenlőség megkivánja, hogy előre kell haladnunk, az 
eldöntés elhalasztása pedig hátralépés volna. Hosszas politikai 
pályámon tapasztaltam, hogy egyetlenegy szóval sem történik 
annyi visszaélés, mint e szóval „liberális." Gyakran oly esz-
mékre ragasztatik e czim, melyek, ha mélyebben vizsgáljuk 
azokat, épen nem liberalisak, s a gyakorlati életben államok 
intézkedéseinél is nem mindig a liberalismus utáni vágy, ha-
nem az ország érdekei szoktak döntök lenni. íme közelebb is 
azon korban, midőn itt Európában liberális eszmének a sza-
bad-kereskedést tart ja a világ, Éjszak-Amerika, melyet illibe-
ralisnak nem szoktak nevezni, védvámokat állított föl, s azokat 
oly magasra emelte, mely az európai véd vámokéit sok tekin-
tetben meghaladja. 

Analisáljuk tehát a liberális szónak valódi értelmét a je-
len kérdésre vonatkozólag. (Halljuk !) Egyik fél azt mondja, 
hogy liberális eszme, különség nélkül polgári bíróságokra 
bizni a házasságok érvényének megítélését, egy szóval 
minden a házasságra vonatkozó perlekedést, és ennélfogva 
eltörölni e részben az egyházi bíróságokat, mert ezt kivánja 
a vallások jogegyenlősége, melyet az 1848-iki törvény is ki-
mondott, az ellenkező pedig visszalépés volna s a jogegyenlő-
séget sértené. 

Ennek ellenében kijelentem én is, mit tartok e téren va-
lódilag liberálisnak s a vallások jogegyenlőségéből szoro-
son következőnek. (Halljuk ! Halljuk !). 

Szabad egyház, szabad államban, ez az én jelszavam. 
(Elénk helyeslés.) Ebből indulok ki, s a mi ezzel ellenkezik, 
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azt sem liberálisnak, som a vallások jogegyenlőségével meg-
férőnek nem tartom. Absolutismus is behozhatja formákban 
az egyenlőséget s eltörölheti az egyházi törvényszékeket* 
(Felkiáltások : meg is tette !) de nem alapitotta meg a szabad 
államot és a szabad egyházat, pedig ez, ugy hiszem, a dolog 
lényege. (Helyeslés.) 

A vallások egyenlőségét szent és sérthetetlen elvnek 
tartom én is, s ha azt az 1848-iki törvény ki nem mondotta 
volna, nem szűnnék meg annak kimondását sürgetni. De a 
szabad egyház eszméje s a vallások egyenjogúsága azt kiván-
ják, hogy a hon minden polgára, bármely hitfelekezethez 
tartozzék is. szabadon élhessen saját vallásának szabályai 
szerént, ha azok az állam czéljával nem ellenkeznek és mások 
hasonló jogait nem sértik. (Helyeslés.) 

Ezen előttem kétségtelen igazságot alkalmazva a jelen 
esetre, ha vannak a hazában hitfelekezetek, melyek vallási 
szabályok közé számítják azt is, hogy az ö házasságuk érvé-
nye fölött, a megállapított vallási elvek szerént egyházi bíró-
ság Ítéljen, helyes volna-e, ha a törvényhozás azt mondaná : 
„te nem élhetsz vallásod ezen szabálya szerént, mert én a 
formában egyenlőséget akarok s ennek amazt fel kell áldoz-
nod," holott az a szabály sem az állam czéljával nem ellenke-
zik, s más vallásfelekezetüek hasonló jogait sem sérti. (He-
lyeslés.) Már pedig az emiitett nézetet vallásuk szabályának 
tekintik, vannak pedig igen számosan ; ilyenek a rom. katho-
likusok és a nem egy. kel. egyház hivei. Nem vizsgálom, e 
szabály dogma-e és menynyire dogma ; de annyi igaz, hogy 
azt e két hitfelekezet hazánkban is vallási szabálynak — 
canonnak — tekinti. Valljon czélszerü volna-e mindezek nyu-
galmát, vallási meggyőződését szükség nélkül, nem a jog-
egyeulőségért, hanem a forma egyenlőségeért, felzavarni ? 
(Élénk helyeslés.) 

* Magától értetik, hogy én mindezeket tiszta és nem ve-
gyes házasságokra kívánom értetni, s nem látom által, hogy 
ha két romai katholikus házassága fölött a keleti egyháznak 
szentszéke itél, mikép volna ez által sértve más vallások egyen-
jogúsága. (Helyeslés.) 

Más tekintetet érdemel a vegyes házasságok kérdése. 
(Halljuk ! Halljuk !). Sem a szabad egyház eszméjével, sem 
a vallások törvényben kimondott jogegyeulőségével meg nem 
egyezik a törvénynek eddig fennálló azon rendelete, hogy 
romai katholikus fél saját hitelvei szerént más házasságra nem 
léphet, a bíróság Ítélete a másik nem romai katholikus félt is 
kötelezze, saját hitelveinek ellenére. Hasonló a törvénynek a 
vegyes házasságokból született gyermekekre vonatkozó ren-
delete, miszerént, ha az atya katholikus, minden gyermek a 
romai kath. vallásban nevelendő, ellenkező esetben pedig nincs 
meg a viszonosság. 

Ezek azok, mik a vallások jogegyenlőségét sértik, s az 
egyház sziibad fogalmával ellenkeznek, mert felsőbbséget tu-
lajdonítanak a rom. kath. egyháznak, s más egyházakat leg-
alább e részben a rom. kath. egyháznak alárendelnek. 

E jogtalanság ellen évek óta küzdöttem szakadatlanul 
s küzdeni fogok mindig, épen azért, mert a szabadegyháznak 
és a vallások jogegyenlőségének elvét szentnek, sérthetlennek 
tartom. Egyik egyháznak a többiek feletti jogi felsőbbségét 
bármi tekintetbe fentartani akarni, ez volna illiberalis eszme; 
de hogy a valódi liberalismus azt kivánná, hogy mielőtt azon 

törvény és törvényes gyakorlat, mely szerént a házassá-
gok minden hitfelekezetnél az egyház papjai előtt kötendők, 
megváltoztattatnék ; mielőtt a házasság kötésének polgári ré-
sze az egyháztól törvény által elválasztatnék, mielőtt tör-
vény által kimondatnék, hogy az állam, a házassági szerző-
dést, az állammal szemben tisztán polgári szerződésnek tekin-
ti, s annak vallási részébe nem avatkozik, ugyanazért a há-
zasságokat, mint polgári szerződéseket a polgári hatóságok 
előtt kötendőknek rendeli ; hogy, mondom, mielőtt mindezek 
kimondatnának, az egyházi bíróságok a házasságok érvé-
nyére nézve minden hitfelekezetnél most a perrendtartásról 
szóló törvények közt rögtön eltöröltessenek, valóban nem ér-
tem, — sőt erős meggyőződésem az, hogy épen az ily módon 
idő előtt eszközlött eltörlés volna illiberalis, mert ellenkeznék 
a szabad egyház fogalmával, e's a vallások jogegyenlőségével. 
(Élénk helyeslés.) 

De a törvényhozásnál oly igen szükséges ovatosság sem 
engedi, hogy e részben bármit rögtönözzünk s részletes, alapo3 
megfontolás nélkül intézkedjünk. Hazánk polgárainak legna-
gyobb része azon egyházakhoz tartozik, melyek vallási sza-
bályul tekintik azt, hogy miután az érvényes házasság köté-
séhez törvényeink szerént is szükséges az egyház papjainak 
közbejötte; miután a házasság a törvény szerént is nem egye-
dül polgári szerződés, hanem vallásos elvekkel és szertartá-
sokkal is kapcsolatban all i annak érvénye felett az egyházi 
biróság Ítéljen. Nem volna czélszerü, mellesleg, egy a körül-
mények bővebb megfontolása nélkül rögtönzött törvénynyel 
ezen egyházak híveinek vallásos nyugalmát minden szükség, 
söt minden az országra háromló valódi haszon nélkül zavarni 
akarni. 

Hiszen csak nem rég, midőn a népnevelési törv. került 
szőnyegre, többen e ház tagjai közöl a különféle vallásfeleke-
zeteket mint felekezeteket kívánták meghallgattatni, s a ház 
többsége sőt mondhatni, az egész ház elhatározta, hogy a val-
lásfelekezetek szakférfiai mindenesetre hallgattassanak meg. 
Nem érdemel-e a jelen kérdés ugyanannyi figyelmet ? Hiszen 
ez ellen is vallási nézetek hozatnak fel, melyeket egyszerűen 
mellőznünk alig lehet. Nem tudom tehát helyeselni, hogy a 
jogügyi bizottság javaslata szerént most itt e helyen törvény-
kezési szabályok között rögtön mondassék ki, hogy minden 
házassági ügyek még az érvényesség kérdésére nézve is a 
világi bíróságok elébe tartozzanak ; hanem ha a magyar tör-
vényhozás az ország édekében czélszerübbnek tartja az egy-
házi bíráskodást minden házassági ügyekre nézve eltörölni s 
minden ily ügyet világi biráskodás alá rendelni : csak akkor 
teheti ezt alaposan és következetesen, ha előbb a polgári há-
zasság elvét állapítja meg és abból kiindulva törvény által 
elhatározza, hogy az államhatalom minden házasságot az ál-
lammal szemben tisztán polgári szerződésnek tekint s ennél-
fogva megkívánja, hogy minden házasság, bármely vallásúak 
között is jöjjön létre, a polgári hatóságok előtt köttessék, a 
vallási szertartások a felek vallási és lelkismereti dolga lévén, 
azt mindenki saját egyházával rendezze. Ha ez meg lesz egy-
szer állapítva, a házassági összeköttetésnek, mint polgári 
szerződésnek kérdései természetüknél fogva a világi bírósá-
gok elébe tartoznak. Ezen eszméket, ugy a mint azokat 
előadtam, pártolom én és pártolni fogom mindenkor. (He-
lyeslés.) 



Azt mondták némelyek, hogy alapítsuk meg azonnal a 
polgári házasságot az említett módon. 

Nekem elvileg semmi kifogásom sem volna ez ellen; de 
a kivitelt sok nehézséggel járónak tartom, s e nehézségek 
miatt a törvények rögtöni megalkotását és életbeléptetését 
nem hiszem lehetőnek. 

Eddig a házasság kötésének formái fölött, különösen 
pedig azon elvek fölött, melyektől a házasság érvénye függ, 
minők az elválasztó akadályok, impedimenta dirimentia, nagy-
részt nem világos hazai törvények, hanem kánonok és némely 
felsőbb rendeletek intézkedtek, még pedig minden vallásfele-
kezeteknél. Ezt, ha a polgári házasság behozatik, rendes pol-
gári törvényekkel kell szabályozni ; ki kell dolgozni a formát, 
az érvényesség kellékeit, megállapítani az elválaszthatás alap-
elveit, s világosan meghatározni az elválasztó akadályokat. S 
nem is volna ezélszerü e részben az eddigi kánonok és egy-
házi vagy világi kormány-rendeletek átvétele. 

Vannak azok között olyanok, melyekre nézve u j ren-
delkezés szükséges, minő például az impedimenta dirimentia 
sorában a cultus disparités; keresztény és nem-keresztény 
között semmi egyház nem engedett eddig házasságot, de nem 
hiszem, hogy e szabályt a polgári házasságra nézve is fentar-
taná jövendőre a törvényhozás ; mert hiszen a zsidó és keresz-
tény között minden házassági kapcsolat lehetetlenné tétetnék. 

Vannak a fönállott szabályoknak más pontjai is, miket, 
ha polgári házasságot akarunk, át kell dolgozni és polgári 
törvények alakjában megállapítani. 

Gondoskodni kell arról is, hogy a polgári házasságok-
ban az elválás könnyű ne legyen ; mert ez a házasságon ala-
puló családi élet és az erkölcsiség kárával történnék. Hiszen 
ha tekintjük azon országokat, melyekben a polgári házasság 
megalapittatott, tapasztalni fogjuk, hogy ott a polgári 
házasságok elválasztása annyi nehézséggel j á r , s az elvá 
lasztásról szóló törvények oly szigorúak, hogy ennélfogva az 
elválás esetei is nagyon, igen nagyon ritkák. 

A másik, mire figyelnünk kell, az, hogy miután a pol-
gári házasság nem az egyházi hatóság előtt lesz kötendő, 
gondoskodni kell polgári hatóságról, mely előtt a házasságok 
köttessenek. E polgári hatóságnak teljesen biztosnak és hite-
lesnek kell lennie, különben a rendetlenségből vagy hűtlen-
ségből a legszomorúbb következések származhatnának a fe-
lekre és azoknak ártatlan gyermekeikre. 

(Vége köv.) 

Kubinszky Mihály javaslata a csángók ügyében. 

(Vége.) 

Minderre pénz és erő kell. Hogy az apostoli király ez 
ügyet támogatni fogja, hogy Magyarország nagyjai, az or-
szággyűlési magas urak e dolgot felkarolják, fel kell tennünk 
s azt is méltán várjuk, hogy a sajtó, az újságok sikeresiteni 
fogják e vállalatot '). Az afrikai, ázsiai kéregetők környez-
nek bennünket: Isten neki! oda is őrömest adunk, de ha-
zánkról, feleinkről sem feledkezünk meg. 

Az első rendű buzgóság e téren is a papokat illeti. Ha 

' ) Minden h a z a i l ap örömmel fog h a s á b j a i n a moldvai te lopek j a -
v á r a szedéseket n y i t n i . 

áldozatkész papjaink lesznek, kik magokat oda adják ; pén-
zünket is utánnok fogjuk vetni. Midőn az irhoniakból ötven 
család Amerikának indul, velők megy az Isten szolgája is, és 
életre halálra kész velők. A franczia nép nemcsak seregestől 
jut tat ja krajezárjait a lyoni s egyéb társulatokba, hanem ér-
demes papjaiból alakultak társulatok, melyek Chinába szállít-
ják jeles tagjait, s csak vértanúi hulláikat nyerik vissza a ten-
geren. Majdha a mi csontjainkat is a missiói fáradsággal be-
végzett élet után láda számra fogják hazánk határira vissza-
szállítani, s megdicsőült lelkünk Isten irgalmánál hathatósab-
ban esd, akkor földieink is kidobják ládáikból az aranyat és 
más pénzt, s oda küldik utánunk, hogy bizonyittassék Isten 
szavának igazvolta, miszerint jelesek, dicsők az evangéliumot 
hirdető küldötteknek nyomai. 

A dolgot rendszerezni kell. Csak föllelkesedni, nem so-
kat ér. Terjeszszük a sz. László társulatot. a) De ez nem elég. 
Áldozzon kiki. Mi az uti fáradság mellé az uti költség szép 
summájával 3) nyitjuk meg az aláirási ivet. Ha ez arányban 
foly az áldozat, legott megnyilik Bákóban az előkészítő, és 
két év múlva emeletes épületben lesz Convictus, Gymnasium 
s minden. Áldozzon kiki, a ki magyar ! Mert lármázni, panasz-
kodni nem mesterség, még hozzá nem is ősi magyar munka. 
Meg kell nyitni az erszényt, érvényesiteni a befolyást, s pe-
dig oly alakban, hogy az áldozat se legyen felpattanó tüz. 
Többször fordult elő, hogy Moldvából Magyarországban ne-
veltettek fiak, de nem volt köszönet benne.4) Minden ember 
a maga országában jó. Az nem közönséges eset, hogy másutt 
neveltessék a pap, kántor és egyéb előljáró. Neveljünk tehát 
Moldvában a magunk pénzén mig máskép nem lehet. Igaz, 
hogy sz. koronánk területén is van sok hely, mely buzgósá-
gunkat igényli, ne féljünk, mert jobb adni mint elfogadni, s 
az Isten fizet már a földön. Oly aratás, minő tavaly s az 
idén volt, ha gazdálkodó takarékossággal párosul, sok fillért 
nélkülözhetövé tesz. 

Nem félek én még, ha viszonyainkon széttekintünk 
hazánkban. Van sok kivánni valónk, de van jó népünk, 
mely a Boldogságos Szűzhöz mint szent István hü népe ra-
gaszkodik, vannak jólelkű nagyjaink, kiknek példája az Is-
ten és haza iránti szeretet tündöklő képe, vannak papjaink, 
kik felismerve hivatásuk lényegét, törhetlen hűséggel ragasz-
kodnak főpásztoraikhoz, vannak főpásztoraink, kik a szent-
élet és tudományokban apostoli állásukat méltán tüntetik elő. 
Bizom én sz. László esedezésében, s tán jós erejű volt a mit. 
győri püspöknek tavaly meghivó szavaiban ejtett azon kife-
jezés, hogy jöjjünk Győrbe, itt sz. László ereklyéje, kopor-
sója mellett fel fog sziveinkben forrni a nemes vér, s felbuz-
dulunk Isten országának támogatására. Ma a sz. mise alatt 
e szavaknak valóságát érzém. Közel azon koporsóhoz, ezer-

E t e r j e sz t é s kö rü l Győrö t t sok okos gondola t merü l t fe l . A köz-
vé lemény azt m u t a t t a , hogy a p lébános e t é r en igen soka t t ehe t . P é l d a 
r eá a ka locsa i főmegye is, hol m a g a a f u t a k i p l ébán ia a n n y i t á d m i n t az 
egész megye . 

3) Azon ezer fo r in to t , me lye t eshe tőségek t ek in te t ébő l a t á r s u l a t -
tól á t v e t t ü n k , egy fillérig v issza á l l í t o t tuk , m á r a t a k a r é k p é n z t á r b a n k a -
matoz a t á r su l a t j a v á r a . 

*) Az oly i f j a k n á l u n k m á s v i szonyba l épnek , és nem örömest m e n -
n e k h a z a . T e h á t a k i k meeenasok a k a r n a k lenni , fizessenek c sak egy évi 
100 f to t , ezér t a fiút Moldvában el lehet t a r t a n i . H á n y a n v a n n a k , k i k 
ezt szivesen meg f o g j á k t enn i . 
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nyi melegen dobogó sziveknek környezetében lelkem magasb 
gondolatokra száll, s erősebb reményt nyertem az iránt, hogy 
sz. László lelke még nem hagyta el a nemzetet, s e lélek 
fog diadalt aratni az unokák tevékenysége által azon földön 
is, melyet László hatalma alá hóditott, s melynek az általa 
alapított bácsi érsek utódiban metropolitát adott. Éljen e szel-
lem közöttünk, s jár junk sz. királyunk nyomán. De bizom 
különösesn az ország pártfogó asszonyának Máriának esede-
zéseiben. Mária Magyarországot soha el nem hagyta, söt a 
szükség óráján mindig közel állott hozzá. A török hatalom 
kora tünteti fel, az isteni segitségnek a Mária tiszteletben 
legfényesbb nyomait, itt Györött is van példa reá, s ha körül 
tekintünk az egykor török 5) által tiport tájakon, és számba 
vesszük a kegyelmi Mária helyeket, meggyőződünk róla hogy 
sz. Istvánunk jó pártfogóra bizta az országot, hogy Mária 
édes anyánk maradt. S én ezen hatalmas pártfogásba bizva 
zárom beszédemet. 

Nem kell sokat tervezni, feltűnni, zajt ütni, ezt nem 
kivánja az Isten országa. 

De nem is kell félni. Egyenes uton járunk, nem kell 
tartani semmitől. 

Hanem tenni minél előbb. Tenni erélyesen. Tenni ki-
tartón, buzgón. Ekkor értük mi el fáradságos utunknak hőn 
ápolt czélját. — Dicsértessék a Jézus Krisztus ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O ca. k . ap . F ö l s é g e a n y i t r a i s z é k e s k á p t a l a n n á l m e g ü r ü l t h a r m a -

dik t i sz te le tbe l i k a n o n o k s á g o t Z s u c h a M á r t o n é rd . a lesperes- s felső 
vadicsói p l ebanusnak , a negyed ik t isz te l , k a n o n o k s á g o t B l a s k o v i c s 
P é t e r zso lna i a lesperes - és v isnyói p l e b a n u s n a k , az üresedésben levő 
oront i cz. p répos t ságot P o l i e n b e r g e r I g n á c z t r encsén i p l e b a n u s -
n a k , az u t ó b b i n a k d í jmen tesen mél tóz ta to t t l egkegye lmesebben ado-
rn á n y o z n i . 

O cs. k . a p . Fö l sége a ka locsa i s z é k e s - f ő k á p t a l a n n á l K o v á c s 
József é n e k l ő k a n o n o k n a k az olvasó k a u o n o k s á g r a , — B a r a k o v i c s 
A n t a l ő r k a n o n o k n a k az ének lőkauonokság ra , — A u t o n o v i c h J á n o s 
sz. P á l r ó l cz imz. bács i p r é p o s t n a k az ő r k a n o n o k s á g ra, — K u b i n s z k y 
Mihály székesegyház i főesperesnek a sz. Pá l ró l neveze t t bácsi prépost-
s ág ra , — L i c h t e n s t e i g e r F e r e n c z bács i főesperosnek a székes-
egyház i főesperességro, — S c h w e r e r J á n o s t i sza i főesperesnek a bács i 
f ö e s p e r e s s é g r e , — S c h u s z t e r C o n s t a n t i n idősb m e s t e r k a n o n o k n a k 
a t i sza i föesperességre és H o p f J á n o s i f j a b b m e s t e r k a n o n o k n a k az 
idősb m e s t e r k a n o n o k s á g r a leendő fokozatos e lő lépte tésé t l egkegye lme-
sebben j ó v á h a g y n i mé l tóz t a to t t . 

LONDON, oct. 10. IX. Pius pápának a protestánsok-
hoz intézett levelére a ,Times' után most a „Morning Post" is 
nyilatkozik, azt mondván, hogy ez irat a józan értelem, és a 
katholikusokon kivül minden keresztényeknek megsértése. 
Egyébiránt nem a londoni nagy lapoktól kell kérdeni az 
angol protestánsok véleményét ezen ügyben, mert bár mit 
mondjanak is, IX. Pius meghívása sehol nagyobb tisztelettel 
nem fog fogadtatni, mint Angliában. 

Doctor Pusey érzelmei, kinek ismeretes befolyása az 
anglikán papságra, dr. Lee-é, ki 9000 tagot számitó társulat 
igazgatója; dr. Littledale é, meghazudtolják ama lapok czik-
keit. Ezen hittudósok, kik oly nagy tekintélynek örvendenek 

5) Szeged, P é t e r v á r a d , R a d n a elég pé lda reá . 

egyházukban, készek elhárítani az akadályokat, melyek a ro-
mai egyházzali unionok útját állják, sőt készek még a 39-ilc 
czikkelyt is feláldozni. Az anglikán egyház czikkelyei — • 
mond a jeles oxfordi tudor — melyek hivatása volt világosan 
fentartani a tantekintélyt, és megmagyarázni isolált helyze-
tünket, megszünendnek, ha az anglikánok által követelt ma-
gyarázatok a kath. egyház által „tekintélylyel" megadatnak. 
Pusey ugyanis, mint ismeretes, azt óhajtja, hogy a kath. egy-
ház a tridenti zsinat némely határozataira vonatkozólag ma-
gyarázatokat adjon, hajlandónak nyilatkozván ezek elfoga-
dására, ha „tantekintélylyel" adatnak, mint kifejezi magát. 
De valljon az általános zsinatnál képzelhető-e nagyobb te-
kintély e czélra ? A zsinatrai meghivás tehát protestáns angol 
testvéreink óhajának megfelel, és azért tiszteletteljesen fo-
gadandják. 

A reformatio által létrehozott rosznak szomorú képe, 
melyet a pápa festett meghivójában, sértheti a ,Times'-t és 
,Morning Post'-ot, de nem a vallási dolgokban otthonos tu-
dósokat. 

Halljuk csak, miként itél ezen ügyben a fennidézett dr. 
Lee a két egyház egyesüléseért imádkozó társulat elnöke, egy 
legújabb beszédében. 

Bárminők legyenek — mond — a szétágazó érzelmek, 
mi egyesülhetünk a keresztény család egyesítésének érdeké-
ben. Urunk kívánta, hogy tanítványai, és követői egyek le-
gyenek lélekben. Három száz éve, hogy az angol egyház a 
keresztény család jelentékeny részétől elvált. Nem akarom 
fejtegetni, kin nyugszik ezért a felelősség súlya, de a tény, 
hogy e szakadás részben vallási, részben politikai indokok-
ból keletkezett, szerencsétlenség, melyet nem lehet eléggé si-
ratni. 

Mindamellett áldjuk az urat, hogy az angol egyház 
nem kisérté meg értelmezni a tant, vagy a hithez valamit 
hozzáadni. A 39. czikkely soha sem volt tulajdonképeni hit-
czikkely, és hiszem, hogy eltünendnek, ha komoly akadályt 
képezendnének a keresztény egyházak egyesítése ügyében. 
Mit mondanánk, ha például a jóreményfoki püspök Afriká-
ban el akarna válni a canterbury-i érsekségtől ? Ezen tény 
hasonlítana az úgynevezett reformatióéhoz. Az angol egyház, 
melyet sz. Ágoston alapított hűtlen lett azon székhez, mely-
től ezen apostol küldetését nyerte. A haszontalan és gyászos 
szakadás, mely következett, még gyászosabb volt eredmé-
nyeiben, melyek közöl csak a számos, hitben egymástól kü-
lönböző felekezetek eredetét említem. 

Ezen szavak irója azon következtetésre jut , hogy az 
egyesülésen ima által kell működni, de dr. Lee nem azt 
akarja, hogy az anglikánok megtérése isoláltan történjék. 

Hivatkozhatunk még más tanúbizonyságra is, t. i. dr , 
Littledale úréra, ki a reformatioról és annak következmé-
nyeiről épen ugy itél, mint dr. Lee. Szerénte annak főokozói 
Cranmer, Ridley, Latimer, Hoper és mások nem érdemelnek 
nagyobb tiszteletet, mint Robespierre, Danton, Marat, és igy 
folytatja, tekintettel a napjainkban az anglikán egyházban 
keletkezett mozgalomra.Ha— úgymond —areformatoroknak, 
mint kérkednek, igázok volt, midőn a visszaéléseket megszün-
tetni óhajták, hogy az ős angol egyház mintájához visszatér-
jenek, bennünket sem szabad kárhoztatni, miután hason kí-
sérletet teszünk, és pedig bővebb ismeretekkel, és három szá-



+» 27y 

zados tapasztalással, mely megtanít, kimutatja az első refor-
mátorok által okozott rosszakat, melyeket a nehéz és bonyo-
lodott körülmények menthetnek ki. 

íme anglikánok is elismerik majdnem ugyanazon sza-
vakkal a roszat, melyről IX. Pius szól, midőn Angliának is 
az üdv utait mutatja. 

Ha a szakadás gyászos volt, az egyesülés gazdag leend 
áldásokban. Ha tekintélyes számú tévedt testvéreinket kép-
viselő tudósok elismerik, hogy Anglia a reformatio korában 
árulást követett el a szentszéket megillető hűségen, e vallomás 
bánatot mutat, a bánat következménye pedig a kibékülés. 

Egy északamerikai anglikán főpap, a jovai püspök, lon-
doni társának irván a Lambethben tartott zsinat alkalmából 
igy szól : a fejsze már a fa tövéhez van téve, a törzs inog, és 
a fa nem sokára porba fog dőlni. Önök előtt a tökéletes szét-
foszlás, híveik nagyobb része Rómával egyesülend, mások 
rationalistákká, közömbösökké leendnek. A megmaradók kis 
száma pedig elégtelen egyház képezésére. 

Ha egy protestáns főpap igy szól, anglikán tudorok igy 
nyilatkoznak, vakmerőnek mondható-e, ki reményli, hogy a 
jövő zsinat dus leend eredményben ? 

CHINA. Pé csé-Li. Huszonöt ezer forradalmár, kik po-
litikai czélok mellett rablást is űznek, az ugy nevezett hosz-
szú hajúak (Csang - Mao) átlépvén a sárga folyót Pé-Csé-Li 
tartományra törtek, rabolván, gyújtogatván, pusztitván min-
denütt. Politikai ezéljok a tatár uralkodó házat megdönteni, 
és chinait ültetni a trónra. Főnökük Jenvam 30 éves, ki vért 
és tüzet, gyilkolást és pusztítást szomjaz. Minden este egy 
jó családból származó férfiút visznek hozzája, és ő sajátkezü-
leg vágja le fejét. Hatszáz lovag van örizetére rendelve e 
szörnynek. Anyja még nálánál is kegyetlenebb. Mint Galerius 
anyja, ugy ez is fiát ingerli a vérengzésre. A császári hadak 
rendesen hátrálnak a háború forradalmait megszokott vérszo-
pó sereg elől. A lakosokat különben mindkettő fosztogatja. A 
tehetetlen hatóságok mellett a jezsuita-atyák gyenge védmii-
veik nem sokat érnek. 

Csien-Csien városi küzdelem nélkül hódolt meg, mert 
a császári katonák és nemzetőrök futottak az ellenség láttá-
ra. A mandarinok későn követvén e szomorú példát, a főtiszt 
lekonczoltatott. Gruillon küldér testvéréhez intézett levélben 
következőleg ír a gyászos eseményekről : 

A város bevétetvén rfeánk került a sor. Csak 150 em-
berrel rendelkeztünk, pedig legalább 800-ra lett volna szük-
ségünk a sikeres védelemre. Erre nem gondolhatván alkudoz-
ni kellett. 70 — 80 lovas jelenvén meg a kapu előtt a hely 
parancsnokával kivántak szólani. Lebocque atya és én kimen-
tünk. Elmondtuk a főnöknek, hogy mi küldérek és francziák 
vagyunk, nem akarunk harczolni, és Francziaország védelme 
alatt állván semlegesek vagyunk a chinai császár és az őkö-
zötti harczban. Igy tehát, felelt a főnök, nincsen semmink 
ellenetek, de lovakra van szükségünk, és azokat követeljük. 

Már adtunk kettőt reggel. Nem tudok róla semmit, 
mond, még egyre van szükségünk. Nem sokára százról be-
szélt, és katonái halálkiáltással erősiték szavaikat. Végre be-
törtek residentiánkba, embereinknek vagy 20 lovát elvitték 
és követelték, hogy szobáinkat kinyissuk. Lemondok arról 
hogy leírjam most, öt órán át mit kellett szemlélnünk. A mint 

a rablók észrevették, hogy fegyvertelenek vagyunk, szabad 
menetet engedtek vágyaiknak. Minden perczben karddal fe-
nyegettek, adjuk át állítólag elrejtett kincseinket. Szivesen 
feláldoztuk volna életünket, csak a lehető profanatiok gon-
dolata aggasztott. Megmenteni óhajtottuk növendékeinket 
és 5—600 keresztény nőt, kik a templomba menekültek. 

Egy ideig ugy vélekedtünk, hogy meg fognak elégedni 
a lovakkal, ezüsttel és más értékes tárgyakkal. De az illu-
sio nem tartott sokáig. A főnöknek, hogy megszeliditsük, 
felnyitottuk a procurator atya szekrényeit, melyben ezüst 
készlet, órák és más értékes tárgyak valának. 

E közben láttuk, egy rablót mint követi három növen-
dékünk, mindegyike egy lőfegyvert vivén. Észrevettük, hogy 
foglyokként vitetnek. Térdre borulva kértük, de nevettek 
kéréseinken, és fenyegettek. Elvitték igy 3 növendékünket, 
több keresztényt és egy catechistát. A banda eltávozása után 
egy másik érkezett, de semmit sem találván már, bennünket 
akartak elvinni. Szerencsére az éj közelgett, és a hosszú ha-
juaknak táborukba kellett visszasietni, fenyegetvén, hogy más 
nap ismét jövendnek. Végre fiatal főnöküket Lebocque atya 
megnyerte, de ettől arról értesült, hogy csakhamar ujabb 
csapat fog jönni, és azért tanácsot nyert futni. Mi követtük 
tanácsát, és menekültünk, utunkban három, vérben fetrengő, 
és holtaknak vélt leányra akadván, kik védvén magokat tö-
rökkel szúrattak le. Az éj homályát majd száz lángban álló 
falvacska tüze világitá meg, é3 nekünk óvakodnunk kellett, 
nehogy észre vétessünk. Heten voltunk európaiak., öt atya és 
két laikus. Nem látván elutazásunkor Andouin és Winsbach 
testvéreket, azt hittük, hogy elfogattak. Később tudtuk meg, 
hogy ők is menekültek. Kisérve jó angyalainktól éjfél felé 
egy faluba értünk, melyet a rablók még meg nem látogattak 
és hol néhány keresztény család lakott. 

A szegények, kik holtaknak hittek örvendtek, látván 
minket, eledelt nyújtottak, és kocsit készítettek, mert ki va-
lának néhányan közölünk merülve minden erejökből. Nap 
felkelte előtt iparkodni kellett, hogy kimeneküljünk a veszé-
lyes vidékből, azért Pao-Ten felé irányoztuk lépteinket, hová 
7 órakor a folyón túl érkeztünk. 

A forradalmárok jöttekor Beaurepaire atya torokbajban 
szenvedvén, miután útközben ujabban meghűtötte magát, baja 
sulyosbult, pedig itt semmi sem volt, mi a beteg ápolására 
kellett. A félelem a rablóktól még itt is nagy volt, és az em-
berek futottak. Két napi nyugvás után én két atyával és a 
beteggel Tien-Tsing felé folytattuk utunkat, hol az utóbbit 
az irgalmas szüzek gondjaira bízhattuk, két atya pedig ott 
maradt, hogy amint csak lehet térjenek vissza állomásunkra. 
Utunk nyolczadik napján czélt értünk, és betegünk most a 
kórodában veszélyen kivül van. 

Egy más levél arról értesit, hogy a barbárok két nappal 
később ismét megjelentek Csien-Csien-ben a jezsuiták házá-
ban, és két napig pusztítottak. Két leány megöletett, többen 
megsebesíttettek. A ház, templom, segrestye bútorai elvitet-
tek, a gyógytár leromboltatott. 



IRODALOM. VEGYESEK. 
„Douze ans de séjour dans la Haut-Ethiopie" par M. Arnauld 

d ' A b b a d i e . 

Az „instaurare omnia'in Christo" szólam valóban álta-
lános alkalmazhatásu, mert bizonyos, hogy minden természeti 
dolgot természetfölöttivel lehet és kell is körülvenni. A ke-
reszténység legjobb értelemben vett rendszer; minden, a 
mire hat, u j alakot nyer általa, pedig nincs, mire nem hat-
hatna. Vegyen valaki tetszése szeréntjbármily eszmét, látni 
fogja, hogy annak a pogányoknál egészen más külseje, szine 
volt mint a keresztény fölfogásban. Az ,utazás' eszméje pél-
dául a katholikusnak elméjében egész seregét ébreszti oly 
gondolatoknak, eszméknek, melyeknek árnyékát is hasztalan 
keresné az ember a pogányoknál. Ezeknek az evangelium 
által még meg nem világított szemeikben gyakran az utazás 
nem volt egyéb kényszerítő szükségnél, mint erről az ó né-
pek vándorlatai tanúskodnak ; vagy csak igen kevés szaba-
dalmazottak számára föntartott élvezet, vagy forrása mohó 
nyerészkedésnek, melyet semmi sem lankasztott, semmi sem 
gátolhatott ; vagy egyedül hódításra volt irányozva, vagy, ha 
legnemesebb czélját akar juk érinteni, némi kielégítésére 
irányult a tudományos kíváncsiságnak. Ha a régi utazók 
gyűjteményét olvassuk, alig találhatunk más indokára me-
rész vállalatuknak, melyet egyébbiránt a korunkbeli utazási 
vállalkozások szintén messze túlhaladnak. 

Krisztus megjelenvén az „utazásnak" eszméje is meg-
nemesült, terjedtebbé, emelkedettebbé lön. Jézus életének 
három utolsó éve nem volt egyéb utazásnál, és ezen isteni 
utazó valódi mintaképe lehet az ember minden utazásának a 
földön. Az Üdvözítőnek utolsó szavai alapitották meg a föl-
dön azon halhatlan utazást, mely az evangelium predikálásá-
nak neveztetik : Docete omnes gentes, és az egyházat ugy 
lehet tekinteni, mint utazót per excellentiam. A mennybe-
menetel napjától fogva egész a jelen perczig szakadatlanul 
bejár ták a földet jámbor utazók, az apostolok és mis-
sionariusok, kikről kiválólag énekli az egyház : Quampulchri 
pedes evangelisantium pacem ! Valljon emelkedhetett-e ily 
magas eszmére valamikor a pogány ? 

Ugy látszik, ma lehetne írni ily czimü müvet : „az uta-
zás theologiája," ha szabad ily kifejezéssel élni, mely kétség-
kívül meglepő első pillanatra. Általa be lehetne] bizonyítani, 
hogy a keresztény utazó másnál föl nem található négy tulaj-
donnal van fölruházva, vagy inkább, hogy ő négy nagy kö-
telmet teljesit; tudnillik ő arra van hivatva, hogy legyen 
terjesztője az igazi világosságnak, tanuja az egyháznak, a 
jövő béke előkészítője és növelője a tudománynak. I-k. 

(Folyt, köv.) 

— H a j n a l d Lajos érsek ő exclja diadalmenethez hasonló 
bérmálási körút já t bőkezűsége által is emlékezetessé tette ; 
a többi közt a zombori templom kiépítésére 3000 frtot ado-
mányozott. 

— S z a b ó József nilopolisi fölsz. püspök ő mlga, kinek 
jótékonyságáról oly sűrűen hoznak megható adatokat a lapok, 
legújabban egy, nem épen a legkedvezőbb anyagi körülmé-
nyek közt élö uri egyén leánykájának neveltetését kegyes-
kedett magára vállalni. 

— Popiel püspök ismert ellenkezése alkalmából gr. Berg 
varsói kormányzó körlevelet bocsátott a kath. főclerushoz, 
melyben hasonló sorssal fenyegeti, ha az orosz kormány ren-
deleteinek f ö l t é t l e n ü l nem veti magát alá. A lengyelül 
és oroszul szerkesztett iratban a többi közt ezen hely is előfor-
dul : Hivatalosan be levén bizonyítva, hogy öfölsége lengyel-
tartományaiban minden eddigi zavargásnál a kath. papság 
részént élén állott a mozgalomnak, részént azt kiválóan pár-
tol ta : a kormánynak érdekében fekszik oly eszközökhez 
nyúlni, melyek jövőre ezt megakadályozzák. Ennél fogva 
minden ily kísérlet, habár egyházi meggyőződés és aggály 
szine alatt történnék is, az érdeLlett papnak hivatalától! föl-
függesztésével és deportatiójával fog büntettetni. — E tekin-
tetben a spanyol és más kormányok teljesen egyetértenek a 
a muszkával. A végleteknek szép logikai találkozása ! 

— A linczi püspök és a C3eh főpásztorok az ellenök 
emelt izgatási vádban elmarasztaltattak. Az ítéletet föllebbez-
ték és a végső esetben készek személyesen megjelenni a tör-
vényszék előtt. — Rauscher bibornok se nyert kedvező í téle-
tet az őtet rágalmazott sajtó ellen. — Hosszú ruhánk van, gon -
dolja a vakoskodó igazság, befedhetünk vele minden ellenünk 
szórt piszkot, rágalmat, meggyalázást ! 

— Ismét u j nevelési egyletek létesítését indítványozza 
T ü r r István, és némi előleges tanácskozmány tartatott i s 
már ez ügyben. Majd meglátjuk, bir-e a sokféle egylet any-
nyit előteremteni, mennyit a gúnyolt papság egy maga tett ! 

— Vegyeseink közt említettük, hogy Párisban egy fia-
tal áldozár fólszenteltetésének napján az érsekhez intézett 
volna egy levelet, melyben az atheismust vallja és dicsőíti, é8 
hozzá tettük, hogy abban bizonyára semmi része sincs bár-
mely fiatal áldozárnak. Egyik német lapban most olvassuk, 
hogy azt valóban egy u j fölszentelt irta, ki a titkos társula-
tok által fölbéreltetve lépett az egyházi pályára épen azon 
czélból, hogy mint ilyen az atheismus mellett küzdve még 
nagyobb rombolást vihessen véghez egyházi állásánál fogva. 
Ez tehát rendszeres üzlet volna a hitetlenség propagandájá-
nál, mely a képmutatás ezen alávaló eszközétől sem irtózik. 
Majdnem jobb hiszemünk van még az elvetemedettségről i s , 
hogysem ily aljasságot bármily ellenfélről föltehetnénk. 

— A Sz. István-Társulat ujabb irodalmi vállalatánák 1 
füzete jelent meg ezen czim alatt. Piros könyv. Hasznos és 
mulattató tartalma jtgen ajánlatossá teszi. 7 ivre terjed, ára 
20 kr . 

— A concilium előmunkálataiban való közreműködés 
végett ő szentsége által Romába ismét meghivattak dr. Alzog 
Freiburgból, dr. Dieringer Bonnból, Giese kanonok Münster-
ből, Moufang Mainzból, Hefele Tübingából. Haneberg apát a 
legközelebbi napokban Romába indul hasonló meghívás kö-
vetkeztében. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. az. 
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Pesten, oktober 31-én. 30. II. Félév. 1868. 

TARTALOM: 'Korszerű eszmék. — Deák Ferencz 
beszéde. — Beigtatági beszéd. — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

Korszerű eszmék. 

• • ' I I L 

A teremtés, mint mondók, egyszerű rajzvázlata 
az isteni tervnek. A- tökéletes ember a keresztény ; a 
tökéletes, befejezett emberiség az egyház. 

Az ember értelemmel levén megáldva és társas 
életre teremtve, háromféle életet él. Az elsó' az általá-
nos ' élet, mely némileg a társadalom fejében van 
személyesitve, a mennyiben ennek tulajdoníttatik 
mindaz, mit ő az általa kormányzott társadalomban 
tesz. A másik az egyéni személyes élet, a mennyiben 
az ember értelmes és szabad akarattal biró lény; a 
harmadik a társadalmi collectif vagy közös élet. 

Ha a tekintély és a társadalom hitetlen, bizo-
nyára igen nehéz, vagy tán lehetetlen is, hogy az 
egyén 'hivő maradjon. SŐt a col'ectiv élet átka-
rolván minden nemzedékeket, szakadatlan lánczolat-
ban vagyunk atyáinkkal, gyermekeinkkel szintúgy 
mint kortársainkkal. A szabadság nem zárja ki a 
solidaritásnak' akár jótéteményeit akár terheit. Az 
atyák erényei és bűnei nagy befolyással vannak a 
gyermekekre ; a gyermekek pedig igen befolyhatnak 
az atyák végzetére. * • " " . . . 

Például, x4.brahám hűsége, .- hite gyermekeire,-
sőt minden népekre Isten áldását hozta, valamint a 
patriarchák is mint Krisztus ősei azon áldott sarj 
által, melyet'mintegy magokban hordottak, a ma-
laszt növekedését nyerték, mely azon fokot érte el, 
hogy Istennek' tőlök származott anyja az eredendő 
bűn szennyétől is megőriztetnék. Továbbá Európá-
ban a gyermekek gyakran, atyjok érdemeiért jutal-
maztatnak meg, mig Chinában a gyermekek hasznos 
szolgálataiért az atyák dijaztatnak és emeltetnek föl. 

Az Isten igazsága igen jól megtudja egyez-
tetni a szabadságot a solidá'ritással. E szerént semmi 

meglepő sincs abban, hogy sokan voltak a hivatalo-
sak, kevesen a választottak, és hogy mig a ka-
tholikus egyház előtt az emberiségnek végtelenül 
nagyobb része infidelis volt, különösen a pogá-
ny okról mondatik, hogy a halál árnyékában ültek. 
Mert valljon nem látjuk e ma is, hogy ámbár az 
egész világot átkarolja az egyház, és az evange-
lium mindenütt hirdettetik, az emberek és népek 
igen nágy sokasága vonakodik az egyházba lépni," 
sőt abból ki is lép a schisma, eretnekség és legfőkép 
a forradalom által elszédittetve? 

Ha az ember hármas életet él, tudnillik az álta-
lános, egyéni és társadalmi életet, az egyház missio-
jára nézve kétségkivül igen fontos, hogy a fejedel-
mek és társadalmak katholikusok legyenek, mert e 
nélkül befolyása az egyénekre folytonosan akadá-
Tyozva van. Elválasztani az egyházat az államtól, 
mint azt a liber-alismus és a forradalom akarja, annyi 
mint az egyházat a nemzetek tanítására nyert mis-
siojában gátolni. 

Jelenleg egyedül az egyént tekintve, egyedül 
Isten 'előtt ismeretes, kik hivők és kik nem azok ; de 
a hivő és hitetlen társadalom oly igen meg van kü-
lönböztetve, mint az éj és nap. 

A hivő társadalom Krisztus nevében kormá-
nyoztatik. Ez a megtestesülés előtt az ős atyákban, a 
főpapokban és királyokban volt jelképezve; az evan-
gelium után ugyanazok képviselik azt. A keresztény 
társadalom az isteni jog által igazgattatik, mivel an-
nak törvényhozója maga az Isten, ki egyszersmind 
királya, tanitója és birója is. Az ember ott nem 
egyéb, mint Istennek szolgája, és maga Krisztus is 
az ő küldöttjének vallotta magát. 

A keresztény társadalom kezdetben a patriar-
chák családja volt, azután a választott nép. végre a 
romai kath. egyház, mely magában foglalja a ke-
resztény családokat, népeket, valamint az egyéne-
ket is. 

A keresztény társadalom az egy élő Istent 
imádja mint teremtőjét, atyját, kezéből fogadja feje-
delmeit, engedelmeskedik törvényének, mindenek 

36 



2 8 2 »• 

előtt annak dicsőségét keresi és igyekszik országát 
terjeszteni, szereti, szolgálja őtet, hogy e földön kiér-
demelje kegyelmét, a túlvilágban pedig az örök 
életet. 

Az antikeresztény társadalom pedig vagyis a 
világ — zilált tömkelege a hitetlen nemzeteknek, va-
lóságos Babel, melyben minden nemzetnek megvan-
nak saját hamis istenei, sophistái és tyrannusai; mind-

' egyik saját érdekeért küzd és dicsőségeért, kész le-
vén ezért az egész világot lángbaboritani, mint ezt 
időről időre megkisérlették az assyriaiak, perzsák, 
görögök, romaiak, és a keresztény időszakban a mu-
sulmanok és oroszok. 

A világ inkább imádja és szolgálja a teremtmé-
nyeket mint a teremtőt, kitől megtagadja hódolatát, 
engedelmességét, hitét; csak 'saját véleményeiben 
hisz, nem bizik másban, mint lovaiban és szekerei-
ben . mint a chassepot-fegyverekben és Vontcsövű 
ágyukban. Neki egyedüli törvényhozója az ember, 
az egyedüli királya, tanitója, birája, egyedüli istene 
és az emberi társadalomnak is. A vélt függetlenség 
által a rabszolgaságba esik, mert a hatalmat szük-
ségkép a legerősbek, legravaszabbak ragadják ma-
gukhoz, ha egyszer megvettetik az isteni tekintély. 

A szellemi, általános társadalom vagyis a kath. 
egyház csak az evangelium óta létezik, de a világ 
kezdetétől fogva voltak keresztények, és Ábrahám 
óta volt keresztény nép a földön. 

Kereszténynek lenni az ős időkben annyit tett, 
mint hinni az Ígéretekben, hinni, legalább implicite, 
Krisztus eljövetelét, ki a zsidók reménysége volt és 
óhaja a nemzeteknek; annyit tett mint várni az ő 
általános országát. Egy kissé anyagiasan vastag hit, 
az igaz, a zsidóknál, kik nem tudtak fölemelkedni á 
szellemi dolgokhoz; de a hit oly szilárd, oly^népszerü 
volt, hogy e várakozás még két ezer év után is fön van, 
és fog is tartani mindaddig, mig a kereszténység vi-
lágossága szét nem fogja oszlatni a hasztalan vára-
kozás fellegeit, vakságát. 

Keresztény nép volt az, mely Jehovának és az 
eljövendő Krisztusnak nevében kormányoztatott; 
mi egyedül a zsidók kiváltsága volt. 

Kereszténynek lenni az evangelium után annyi, 
mint hinni Krisztusban, Isten fiában, ki az embe-
rekért és azok üdveért mennyből szállott alá, és 
fölfeszittetett Pontius Pilatus alatt; hinni, hogy ő 
föltámadott és hogy minden hatalom adatott neki a 
mennyben és a földön; hogy ő a mi törvényhozónk, 
királyunk, hogy országának nem leend vége és el-
jövend dicsőségében itélni eleveneket és holtakat; 

ahnyi mint hinni, hogy minden általa és végette lett, 
hogy nála nélkül semmit sem tehetünk, sem népek, 
sem fejedelmek, sem egyének. 

Keresztény nép ma az, mely maga Krisztus ál-
tal kormányoztatik és helyettesének lelki hatalma 
előtt meghajol, ki meg vanbizva törvényeinek kihir-
detésével és alkalm'azásával. Igazán keresztény va-
lamely nép akkor,' ha.az apostoli romai egyházzal 
vàn egyesülve. 

Kereszténynek lenni ma annyi, mint engedel-
meskedni Krisztus evangéliumának és az ő küldöttei-
nek, kiket megbízott bennünket az ő nevében és te-
kintélyével kormányozni; annyi mint hinni,, hogy ő 
mindenkor egyházával van, melynek missioja tani-
tani az embereket és minden népeket ;. annyi mint 
hinni, hogy az egyháznak látható fáje egyszersmind 
az ő helyettese; hinni mindazt, mire a szentszék á 
királyokat szintúgy mint az alattvalókat, a nemze-
teket és egyéneket egyaránt tanitja. Es ime ezen 
isteni jog az, melyet a forradalom szemtelenül üldöz 
a divatos jog nevében, melyet a keresztény jog he-
lyébe akar tolni. 

Az egyház a világgal vette kezdetét, hogy 
mindörökké tartana ; de három különféle kormány 
alatt élt, tudnillik : a jelkép kormánya alatt egész a 
megtestesülésig ; a ' megtestesülés után birtokában 
van magának az igazságnak, de' még leplezve .a hit-
árnyéka által és elrejtve az érzéki ; dolgok alakjai 
alá} végre a jövő életben* az igazság .teljes fényében 
fog föltüüni, a mennyben letéendi minden .fátyolát. 

A tdrmészet rendében az-ember szolgája Isten-
nek, a kegyelem rendében mintegy második Krisz-
tussá válik, • és' a keresztségben nyert adoptio áltál 
Istennek valóságos'fiá^ádesz. Kétségtelén, hogy az 
ó-kor jámborai keresztények voltak azon igéretek-
beni hit által, melyek Krisztus jövetelét megjöven-
dölték, de ők csak rejnényben birták azt, fni nekünk 
már valóságos sajátunk áz evaûgeiium utátt. Epeh 
igy mi keresztények itt a földön csak remépyben 
birjuk az örök javakat, melyeket a dicsőültek az 
égben már teljesen élveznek. • 

Az irás az egyházat szántóföldhez hasonlitjá, 
az Isten igéjét pedig maghoz, mely .először fű, azu-
tán kalász, azután pedig teljes gabona, végre követ-
kezik az aratás. Ekkép az egyház a természet tör-
vénye alatt, sz. Tamás szerént, fü volt; kalász az 
irott törvény idejében ; az evangelium korában pe-
dig teljes gabona. Ezen három törvény után követ-
kezik az örök törvény a tökéletes szeretet által. • 

A négy törvény, melyek alatt az egyház él, 



mindég fönségesb és fönségesb ajkak által hirdette-
tett ki. A természet törvénye kihirdettetett a patri-
archák által, kik azt megőrizték, különösen pedig 
Ádám és Noe által, kik azt más emberek emlékébe 
vésték; az irott törvényt kihirdették az angyalok, 
kikre bizva volt és kőre irták ; a kegyelem törvé-
nyét az Isten-ember hirdette ki, ki önmaga őrkö-
dik megtartása fölött, és a szivekbe irja malasztja 
által; a tökéletes szeretet a túlvilági életnek tör-
vénye. Ez a tökéletes szabadság és tökéletes telje-
sülése az előbbi'három törvénynek, melyek annak 
előkészitői. Isten akkor ugy fogja magát mutatni, a 
mint van, és nem lesz neki szüksége többé az embe-
riség leplére. 

A szeretet többé nem fogja szükségelni a szent-
ségek által nyújtott szellemi tápot. Az Ige érthetővé 
teendi magát az emberi nyelv közege nélkül; látni 
fogjuk a nem teremtett világosságot az örök Ige 
fényében. 

Ez a haladásnak törvénye nem'csak az egyénre 
hanem magára a társadalomra nézve is. Minden nö-
vekszik, minden szilárdul; a tekintély, a szabadság, 
a társadalmi kötelék azon mértékben, melyben a 
szellemi és égi rend örök hatalma alá rendeli a földi 
és ideiglenes rendet, és mennyiben az emberi jog 
alárendeli magát az isteni jognak. 

(Vége köv.) 

Deák Ferencz beszéde az egyházi törvénykezésről. 
(Vége.) 

Szükséges továbbá, hogy ily hatóságok számosabb he-
lyeken létezzenek ; mert ha kevés helyre volnának szoritva 
a házasulóknak nagyobb távolságokból költséges, fáradsá-
gos utazással kellene azokhoz járulni. Nem is szabad a polgári 
házasság költségeinek tetemesbeknek lenniök, mint az ed-
digi házasságokéi voltak; mert ez csak a népet terhelné és a 
házasulók számát kevesbitené. 

ü i legyen tehát azon hatóság? A megyei törvényszékek 
a megye több részétől igen távol esnek. A szolgabírói hiva-
talok sem birnának ebbeli kötél ezettségöknek megfelelni : 
részént az egyes helységek távolsága miatt, részént azért, 
mert a szolgabíró nem mindig ül otthon s igy gyakran a fe-
lek által sikertelenül kerestetnék. A mi pedig a közönséget 
illeti : ha egész hazánk oly községekből állna, mint péld. Bé -
kés megye, nem kételkedném a polgári házasságok megkö-
tését a községi hatósághoz utasítani ; de miután országunk-
ban annyifélék a községek, számra, vagyonra és mivelődésre 
nézve : nem tudnék megnyugvást találni abban, hogy oly 
nagyfontosságú dolgot a község birájára és jegyzőjére bizzak 
és a házassági jegyzőkönyvek vezetését az ő kezeibe tegyem 
le. Gondoskodni kell tehát előbb valamely módról, valamely 
hatóság felálitásáról e részben. 

A notariatusokhoz, minők Francziaországban léteznek 
lesz-e hasonló ezen intézet, vagy a béke birákéhoz ? azt nem 
tudom ; de nagy megfontolást igényel mindenesetre s rögtö-
nözni azt vagy kivihetlen törvényt alkotni nem volna czél-
szerü. 

• » 

Voltak, kik a szomszéd ausztriai törvényhozás példá-
ját hozták fel ellenünk, s azt mondták, hogy mi hátramara-
dunk liberalismusban azok mögött ; miután ők, noha buz-
góbb katholikusok, a világi biróságokat alapították meg a 
házasságok érvényére nézve és a polgári házasságot törvény 
által behozták. 

Versenyzés a liberalismusban nem egyedüli feladata a 
törvényhozásnak. Minden törvényhozás saját hazája körül-
ményei szerint intézkedik A helyzet köztünk és köztök 
sokban különböző, de leginkább különböző abban, hogy nálok 
előbb is polgári bíróság ítélt a házasságok érvénye felett ; csak 
a romai concorda tum akart e részben változtatást tenni. 

Hogy ök ezen változtatást el nem fogadták, mert el 
nem ismerték azt, hogy a concordatum alkotmányos ország-
ban törvényes szabályt állapítson meg, azt igen természetes-
nek tartom ; valamint azt is hogy az el nem ismert concor-
datum ellenében az eddig létezett törvényes állapotot sür-
gették fentartatni. Mi ellenkezőleg nem vagyunk ezen hely-
zetben; nálunk az egyházi Ítélőszékek bíráskodása nem a 
concordatumon, hanem alkotmányos törvényeink egyikén 
alapul. Jogunk van e törvényt megváltoztatni ; de miután 
okunk van, nem rögtönözni a változtatást, várhatunk az 
egyházi ítélőszékek eltörlésével azért, mert részletesebb és 
alaposabb kimunkálást tartunk szükségesnek, és az eddigi 
törvények alapján állunk, mig szomszédaink, ha nem köve-
telték volna a törvényes állapot visszaállítását, a concorda-
tum alapján állottak volna, a mit pedig ők el nem fogadhattak. 

Egyébaránt ők is szükségesnek tartották a polgári 
házasság eszméjét létrehozni, valamint más országokban is a 
polgári bíróságok itélő hatalma házassági ügyekben, a pol-
gári házasságok fogalmával van párosítva. A mi már a 
szomszéd Ausztriában létrehozott polgári házasságok módját, 
vagyis a mint ők nevezik, a „Noth-Civilehe"-t illeti, abban 
én nem szeretnék követőjök lenni; mort sokkal természete-
sebbnek tartom, hogy az állam azt mondja ki : „minden há-
zasságot az állammal szemben polgári szerződésnek tekintek 
és mint ilyet a polgári hatóság előtt kötendőnek rendelem; 
vallási szertartások és elvek az egyes felekhez és azon egy-
házhoz tartozván, melynek ők hivei." 

Ezt, mondom, sokkal egyszerűbbnek és következete-
sebbnek tartom, mint azt mondani, hogy „a házasságokat az 
egyház papjai előtt kell kötni ; de ha azok a feleket össze-
adni nem akarják, akkor én, állam, fogom a hazasulók össze-
adását polgári hatóságom által teljesíttetni ; a házassági kér-
dések fölött pedig egyik esetben ugy, mint a másikban, nem 
az egyházi, hanem a világi biróság ítéljen." En még libera-
lismus szempontjából is, ha már arról kell szólni, az első mó-
dot ezen másodiknál jobbnak tartom. (Helyeslés.) 

A központi bizottság azon indokolása ellen, hogy vala-
mint több első bírósági itélőszékeket, minők a megyei és vá-
rosi tőrvényszékek, nem rendezett ezen perrendtartási javas-
lat, ugy nem kell-e részben kivételt tenni az egyházi itélő-
székekre nézve sem ; hanem ezek ugy mint amazok felett 
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utóbb külön törvényben kell rendelkezni, felhozták néme-
lyek, hogy hiszen mind a miniszteri javaslat, mind a központi 
bizottság némileg már beleereszkedett a szentszékek rende-
zésébe, miután azoktól több, a házasság polgári következé-
seit illető tárgyakat és más, eddig azokhoz tartozó kérdése-
ket elvesz, és a világi itélőszékekhez utasit. Igaz, hogy leg-
egyszerűbb volna ezúttal az egyházi itélőszékekre nézve 
semmit sem mondani ; de nagy különbség van mégis a kö-
zött, a mit a központi bizottság javasol, és az egyházi Ítélő-
székek teljes függetlensége között. 

Az emiitett kérdések tisztán világiak, semmi legkisebb 
kapcsolatban nem állnak a vallási szertartásokkal, nem is 
követeltetnek természetüknél fogva egyházi biróság elébe 
tartozóknak ; és ha azok a világi bíróságokhoz tétetnek is át, 
legkisebb zavar vagy nyugtalanság vagy egyházi féltékeny-
ség sem idéztetik elő ; de kétségtelenül másként áll a házassá-
gok érvényének kérdése. 

Ismétlem tehát, hogy az alapelv, melyből én e tárgyra 
nézve kiindulok, a szabad állam és szabad egyház eszméje, 
és a vallásfelekezetek jogegyenlősége; melynél fogva szüksé-
ges, hogy kiki saját vallásának szabályai szerént élhessen 
a mennyiben azók az állam czéljával és mások hasonló jogai-
val nem ellenkeznek. 

Ugyanazért eddigi törvényeink azon részét, mely a 
vegyes házasságokat is a római kath. szentszékek által ren-
deli elitéltetni, úgyszintén azon elvet, hogy mivel a katho-
likus fél saját hitelvei szerént ujabb házaságra nem léphet, 
az a protestáns félnek se engedtessék meg, még akkor se, ha 
ezt az ő valláselvei megengednék, és a törvények azon ren-
deletét, mely szerént vegyes házasságoknál r. kath. atyának 
minden gyermeke a r. katholika vallásban nevelendő^; de ha 
az atya nem r. katholikus, e részben viszonosság nincs : min-
dezeket a szabad egyház fogalmával és a vallások jogegyen-
lösegével ellenkezőknek tartom, és e rendelkezéseket mielőbb 
eltöröltetni óhajtóm. (Elénk helyeslés.) 

Továbbá azon eszmét, hogy minden házassági ügy, 
bármely vallásúak közt forog is az fen, egyedül és teljesen a 
polgári bíróságok által Ítéltessék el, és erre nézve az egyházi 
ítélőszékek eltöröltessenek, csak ugy és akkor tartom czél-
szerünek, ha ezen rendelkezéssel a polgári házasság egyszerre 
és együtt létesíttetik; (helyeslés) és a törvényhozás kimondja, 
hogy minden házasságot az állammal szemben polgári szer-
ződésnek tekint és annak megkötését a polgári hatóság elé 
tartozónak rendeli, megállapítván egyszersmint világos tör-
vény áltai a megkötés módját, az érvényesség kellékeit és az 
elválaszthatás szigorú feltételeit. (Helyeslés.) 

Mig ez meg nem történik, amazt egyoldalú és időelőtti 
káros intézkedésnek tartom, melyben sem liberalismust, sem 
jogegyenlőséget nem látok; sőt épen a szabad elvüséggel, a 
szabad egyháznak fogalmával és ennélfogva a vallások valódi 
jogegyenlőségével ellenkezőnek találom azt. En tehát inkább 
a központi bizottság véleményét fogadom el, mint a jogügyi 
bizottságnak erre vonatkozó javaslatát. (Élénk helyeslés.) 

i M— 

Bcigtatási beszé d.*) 
Nagytekintetii egyetemi Közgyűlés ! 
Mint a természetben a négy évszak ölelkezve egymást 

termékenyíti és áldásait kifejtve azokat az egész emberiségre 
ömleszti : ugy a tudományok világában, melynek az egyete-
mek szintannyi fénycsomói, a küljelenségre bár elkülönzött, 
de máskép legbensőbb egy beköttetésben levő karok egymásra 
kölcsönösen hatva fejtik ki és árasztják malasztjaikat : köz-
vetlenül ugyan kébelökbe fogadott polgáraikra, közvetve pe-
dig szintén az egész emberi nemre, melynek választottjai a 
karok csarnokaiban teszik sajátjokká mftidazt, mi az érte-
lemre fönséges, a szivre nemesítő, a közjólétre áldásdus talál-
tatik a nap alatt. 

A fölhozott hasonlat szerént nem akarom mintegy mi-
krologiával nyomozni, de nyomoztatni sem : melyik évszak 
lehetne inkább jelképe egyik vagy másik tudományos karnak ? 
Ha valaki a rügyező, millió reményt ébresztő, tarka vegyü-
letü lényeivel gyönyörködtető tavasznak képét netán a hy-
pothesiseknek virágait egymásra halmozó, tündéries szellem-
szikrák közt önmagának tetszelgő bölcsészetben látná ; vagy 
a bajok legtermékenyebb anyját, a forrón égető nyarat — 
a bántalmakra a világ mind öt részében, a szerves és szervet-
len lények végtelen birodalmában irt kereső s azt jótékonyan 
csepegtető orvosi tudományokkal sejtené némi összeköttetés-
ben lenni ; vagy az enyhült, higgadtabb őszi szakot a komoly, 
mert a rideg igazsággal, joggal foglalkozó, az „in senibus 
consilium"-féle axiómát leginkább feltüntető jogi karban 
szemlélné képviseltetve ; a dermesztő télben pedig az absolut 
igazságaitól merevnek látszó hittudomány tűnnék föl, de 
mely épen ezen látszólagos mozdulatlanság által késziti elő a 
többi tudományok tavasz-virányait, nyári pompáját, őszi ál-
dásait, gyümölcseit, és mely épen ezen, oly sokszor balul ma-
gyarázott stabilismusa által tűzi ki a tudományok pólusait, az 
ismeretek zenithjét és nadirját, melyeken tul azok hasztalan 
keresnek igazságot, hasztalan emelkedést : mindegy, tessék 
az észnek e játszisága, ha tetszhetik ; de azt valónak tartom 
és állítom : hogy az egyemi négy kar megtörhetlen frigyben 
áll egymáshoz, és a tudományok bőségszaruját valóban ál-
dásthozólag csak akkor önti ki az egész mindenségre, ha e 
szent, elválaszthatatlan frigyben termékenyül, és érleli meg 
gyümölcseit. 

E benső frigynek szüleménye az is, hogy a karok meg-
alapított sora szerént évről évre más és más karból válasz-
tatik egy, ki a karok egyetemességének köz ügyeit képviselje, 
intézze : legyen kormánynoka, rectora az egyetemnek. 

E sorozat szerént ime az uj megválasztottnak ajkairól 
hangzik az üdvözlő szózat e teremben ; üdvöt mindenkinek, 
és egyúttal hálát mond a reá szavazott t. választóknak az 
ekkép nyilvánult és sirig hiven megőrzendő emlékű biza-
lomért; elérzékenyült keblét szívélyes köszönet szavaiban 
tár ja ki, de melyek sokkal árvább nyelvről hangzanak, mint 
mely a mélyen érzett hálát csak megközelítőleg is méltán tol-
mácsolhatná. 

Ezen érzet annál tisztább, annál bensőbb, mivel pap 

* ) T a r t o t t a o lapok szerkesz tő je az egye t em- rec to r i szék e l fog la -
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vagyok 5 a pap pedig mint olyan s legtöbbnyire csakis azért, 
mivel az : oly ritkán találkozik az életben elismeréssel ; hála 
a tudományok hatalmának, hogy e téren ellenkező tapaszta-
lat merül föl, és azért a szerénység rovására is legyen szabad 
hinnem, hogy e nem keresett de szivesen fogadott kijelöltetés 
az elismerésnek zálogául is vehető. 

Távol legyen azonban a panasz hangját vegyíteni öröm-
napom zengzetébe ; futó felhő legyen csak, mit emliték, 
mely a legderültebb napon is föltűnik, inkább hogy átragyog-
jon, fürödjék a nap aranysugaraiban, mint azt elhomályo-
síthatná. 

De valljon lehet-e ez örömnap? Hisz dicső elődeim a 
bizalom által reájok nehezült terhet, súlyt érezve aggályos 
kebellel foglalták el az igazgatói széket, és szerényen elis-
mert gyengeségök tudatában némi félelemmel tekintének az 
előttük föltáruló jövőbe ? 

Tövistelenebbnek, göröngytelenebbnek hiszem-e a pá-
lyát, melyre ma lépek, mint volt elődeimnek hős lábai alatt ? 
Nem ! sőt talán alaposan sejthetném, hogy göröngyei köviil-
tebbek, tövisei élesebbek is lehetnek, mint melyeknek legyő-
zése babért tűzött az ő halántékaikra. 

Vagy tehetségemet csigázom-e oly magasra, hogy vél-
jem, miszerént náluknál könnyebben fogom meghaladni az 
előmbe gördülő nehézségeket ? Ha ezt vélném, már dicstelenül 
hevernék a küzdhomokon, melyre oly vakmerőleg léptem 
volna; mert feledve az ember temérdek fogyatkozásait csak 
büszkeség emelhetné ily széditő magasra ahhoz eddig sem szo-
kott fejemet, és méltán sújtatnám és bizonyára le is sújtatnám, 
mert a keresztények Istene megalázza azokat, kik fölmagasz-
talják önmagokat. 

Miben rejlik tehát örömömnek, miben oly derült kilá-
tást nyújtó bizalmamnak oka ? Hordozza szét a nagytekintetü 
gyülekezet, hordozza szét szemeit a férfiakon, kik közvetle-
nül környeznek; hordozza szét a tudományok fölkentjein, 
kik az egyetemi testülethez tartoznak : és bátoritó öntudatom-
nak föltalálta méltó okát, föl szilárd alapját. 

Az egyetemi tanács oly férfiakból alakult, kikben a tu-
domány a lélek emelkedettségével, az ügyavatottság a keze-
lési ügyességgel, a hivatal tudata a szükséges körültekintés-
sel, az állássugallta szigor a helyzet által ajánlott discretioval, 
a nyájas közlékenység a kétes népszerűség kellő mérlegelé-
sével elválaszthatlanul párosul ; kik magasztos kötelmeik tel-
jesítésében forró honszeretetüknek is legszebb, legáldásosb 
zálogát hiszik a haza oltárán bemutatni, kik a tudós borostyán-
jával, köz elismerés szerént, a honpolgári erények pálmaágát 
is egyesitik. Ily férfiak élén állani öröm ; bölcseségök kincsei-
nek támaszára számithatni megtestesült bizalom ; velők együtt 
egy czélra törekedni édes megnyugvás ; mondhatnám : a siker 
iránt lehető legnagyobb biztositék. Legyen tehát üdv velők, 
legyenáldás ra j tok; velempedigaz általokeszközlendö szeren-
cse és mindenben óhajtott e r e d m é n y ! 

Erre vonatkozólag alaposb reményt táplálni némileg jogo-
sulva érezhetjük magunkat az által is,hogy a szükségelt r e f o r -
m o k iránt ápolt óhajaink sohasem állottak közelebb valósulá-
sukhoz, mint az évben, melynek küszöbén állunk. 

Anyagi és szellemi téren egyenlő a fürge tevékenység, 
és a bámulandó működésbe hozott emberi erőnek visszatart-
hatlan hatalma mindent magával ragad, mintegy uj világ felé 

sodor, melyet teremteni akar, teremthetni hisz. Tespedésnek 
nincs helye, ha ki vagy mi tesped, veszve van, nem illik a 
korba, melynek haladási diadalszekere könyörtelenül zúz ösz-
sze mindent, mi gát gyanánt gördül elébe ; sajnos, hogy dia-
dalittas mámorában olyast is szétmorzsol, mit éppen kivívott 
győzelme biztosításának tekintetéből jó lett volna megóvni, 
megőrizni. Azonban ily mérséklet az eszmék és óhajok for-
rongásában nem remélhető ; majdha eljutott a véglethez, me-
lyet czélul tűzött ki, fogja csak, kiábrándulván, látni a sok 
tévedést, mely hozzá tapadt ; a legszentebbel űzött könnyelmű 
játéknak veszélyeit, melyeket önmaga ellen fölidézett ; talán 
a sok jogtalanságot sőt erőszakot is, melyet elkövetett a 
chaosban, melynek egyik oka nem csekély igazsággal az uji-
tás kíméletlenebb emotioiban is kereshető. 

Ily általános törekvések korszakában a haladás, tehát 
az újítás és reform köréből legkevésbbé maradhat ki a szel-
lem legdicsőbb szüleménye - a tudomány, az ismeretek ösz-
szege ; ezekre nézve is mintegy uj próba-követ emel ki a 
korszellem nyomozásainak gazdag aknáiból, és igaznak, üd-
vösnek csak azt tartja, mi ennek üti meg mértékét, és elvetve 
a többit erre épiti, ezen emeli fölebb s viszi előbbre nem egy-
szer valóban bámulandó vívmányainak tündércsarnokát. 

Mióta tudomány-egyetemünk fönáll, kétségkívül a ha-
ladás, a tökéletesbülés volt pályájának századain keresztül a 
czél, mely felé tört ; tört aránylag a korhoz, aránylag az ab-
ban kínálkozó tudományos apparatushoz ; ha olykor-olykor a 
múltban nem látjuk olyan haladás nyomait, minőt korunkból 
mérve talán már akkor létesitettnek óhajtanánk : emlékez-
zünk meg, hogy egy kor sem haladhatja föl önmagát, és mint 
mi keveseljük a multat, ugy fogják századok után keveselni 
vagy tán kicsinyleni is jelen, általunk óriásiaknak hitt eről-
ködéseinket. 

A lefolyt kor óvatos volt, szilárd alapot keresett, nehéz-
kesb de biztos lépéssel haladt; jelenleg a haladás termékei 
egymásra halmozódnak ; ha egykor majd rendszerbe akar ja 
valaki azokat hozni, lesz-e belőlök annyi használható, mint 
volt a régiből ? a jövő fogja megmutatni. 

Ha a nemzetek életében nagy fontosságú szerepet ját-
szik a jogfolytonosság : a szellemi tudományos világban is 
meg van ennek analógja, az elvkövetkezetesség, mely a va-
lódi tudománynak ép ugy életereje, mint a népek létében a 
jogfolytonosság gyakran egyedüli alapja fönmaradásuknak. 

Valamint a nemzet élete ellen tör, ki eltiporja törté-
nelmi jogait, ezek folytonosságát, azt uj térre kényszeríti, oly 
térre, melyen eddigi életével, szokásai- és jogaival egészen 
ellenkező vagy legalább azoktól elütő elemek mozognak, szer-
veződnek, de melyekkel mint heterogenekkel a nemzet soha 
sem fog életrevalólag egybeforrhatni: ugy merényt követ el 
a tudományok ellen, ki azoknak tüzpróbát kiállott alapelveit 
támadja meg, és ezeket nézetekkel, vélelmekkel pótolván azt 
hiszi, hogy ő reformált ; pedig csak pusztított, csak rontott 
ott, hol megmaradva az egyedül helyes talajon annyi erővel 
talán örök tartamú emeletet rakhatott volna a tudománynak 
valódi elveken nyugvó épületére. 

Mert a tudományok reformjában is mindig meg kell kü-
lönböztetni azok bensejét, objectiv lényegét a módozattól, az 
eszközöktől, melyek azt fejlesztik, emelik, az életbe átszivá-
rogtatják, tehát az emberiség javára kamatozóvá teszik. 



Legyen valamely tudomány positiv, vagy az észen vagy 
experimentation nyugvó, mindegy : alapigazságnak mindenütt 
kell lennie, melyből kiindul, melyen alapul, fejlődik, melyet 
tehát az élet bármely viszonyáért, követeléseért sem szabad 
föláldozni, módosítani ; különben mulandó érdekért föláldoz-
tatnék, megmásittatnék az, mi a tudományban örök, mert 
lényeg, tehát mi magát a tudományt teszi, képezi. Árulást 
követne el a tudomány valódi geniusa ellen mindaz, ki hala-
dás szine alatt valamely tudomány alapigazságai közé agyli-
dérczeit vegyítve azt ellenséges állásba igyekeznék helyezni 
más tudománynyal; természetesen nem igazságszomjból, nem 
tudományszeretetből — hisz ö mindkettőn túladott — hanem 
hogy tévedve tévedésbe ejtsen, föltűnjék, vagy az üldözőbe 
vett tudomány avatottjain, kezelőin, mint hiszi, szégyenfoltot 
ejtsen. 

Es ezen setét lélek nem ritkán kisért a reformok téréin, 
de mely még setétebb akkor, ha a tudományt merő keresett-
forrássá aljasitja, s azért kész annak fönségét is a mindenna-
piság, népiesség porába lerántani, igazságait elferdíteni, sőt 
azok közé hazugságot is szőni, csakhogy érdeke ki legyen 
elégitve, haszna biztosítva, bérencz tolla és a jka elég dúsan 
jutalmazva. 

Ennél aligha szenved kisebb méltatlanságot, lealacsonyi-
tást a tudomány magasztossága az által, ha abból a párttusa, 
felekezetesség vagy hitetlenség fegyvertárt szerel föl a neki 
nem tetsző párt, társulat vagy hivők ellen. 

Mily szolgálatot kénytelen tenni a szeplőtelen tudomány 
ily kezelők uralma alatt ! Szégyenpír fut ja el a múzsákat, mi-
dőn szennytelen birodalmukba, melynek alapja szintén -az 
igazság, ily vad orzók törnek be, s elorozva szentélyök pallá-
diumát, az igazságot, torzképet csinálnak belőle, és a hazug-
ság, gyűlölet, rémjévé alacsonyítják ellenfelök ellen. E szem-
pontból a történelem nemtője leginkább meggyaláztatott; 
napjainkban pedig egy, még igen is primitiv állapotban tengő 
tudomány tűzte ki a lázongás zászlaját örök tiszteletre méltó 
ősének évezredek óta fönálló trónja ellen. 

A tudományok fönségének érzetétől áthatott avatottak 
méltó indignatioval fordulnak el azoknak ilyetén leventéitől, 
kik hiröket, dicsőségöket, de hősiességöket is egyik vagy má-
sik emiitettem küzdhomokon — de csak homokra is építve — 
akar ják kivívni; a szellem fölkentjeinek lelkök egész erejé-
ből oda kell hatni, hogy a tudományok reform-körétől távol-
tartassék minden elem, minden befolyás, mely a tudományo-
kat ily megszentségtelenítő irány felé akarván terelni azoknak 
belbecsét, benső igazságát is kész volna áruba bocsátani, vele 
kalmárkodni, a jelzett érdekekből föláldozni, a naponként 
változó száj-iz szerént koholni rendszereket, és az élet érde-
keiért eröszakot tenni az összes tudományoknak szintúgy 
mint az egyeseknek egyedüli alapján — az igazságon. 

A tudomány avatottjainak, kezelőinek belső ügyök 
ugyan és ők felelősek : minő szándékkal, minő czélból vándo-
rolják be a múzsák birodalmának téréit ; de annyi igaz marad, 
hogy a valódi tudományos reform szent müvéhez — a tudo-
mányok méltóságához illőleg és az óhajtott siker valósítása 
iránti alapos kilátással — csak a legtisztább kezek foghatnak. 

A valódi reform sikere egy részről tehát a tudománynak 
szentül megőrzött benső igazsága által tételeztetik föl; de mi-
vel ez immanens valami, és a tudomány lényegét teszi, mely 

legtöbb esetben reformálhatlan : a reform inkább a tudomány 
benső igazságának kifejtésére, emelésére, mindkettőnek esz-
közeire, módjaira vonatkozhatik. Es valamint lelkem mélyé-
ből meritett meggyőződésem szerént e tudomány-egyetem 
minden tagjairól jót állok, hogy fáradozásaiknak, virrasztá-
saiknak fő czélja a tudományt mint tudományt és leginkább 
benső becséért mivelni, terjeszteni : ugy tekintve annak a kül-
életre való gyümölcsöztetését, tulajdönképen az erre viszonyló 
reformot, talán a legszerencsésb körülmények találkozását 
szabad jeleznem. 

A reform, melyen korról korra egyetemünk átment, 
sokszor csak színleges volt, máskor meddő velleitás, vagy ép-
pen a nemzet közérzülete, érdekei ellen irányoztatott ; a tu-
dományok kárával más czél tüzetett ki az egyetemnek, mint 
mely méltóságával öszhangzón kitüzetni szokott az „Alma 
Mater" -nek 

Most erély mutatkozik, mely szigorúan számbaveszi a 
közszellem és nemzeti érdekek postulatumait; mintegy mere-
ven függeszti szemeit a kor színvonalán álló eszmékre, me-
lyek mindenütt, mindenben testet öltenek, alakot nyernek és 
azért itt is visszanyomhatlanok, sőt valósításukat zajosan 
sürgetdc. 

A reformok élén korunkban oly férfiú áll, kiben a hon-
fiúi szeretettel ügyszeretet, avatottsag, e téren edzett bölcse-
ség, a legjobb akarat szövetkezik, és ki egyetemünk emelé-
sére, fölvirágoztatására irányzott nemes törekvéseinek eddig is 
a mily örvendetes, oly világos jeleit adá. A közoktatási mi-
niszter urnák eddigi pályája és működése kezeskedik, hogy 
ő nem fog megállapodni a meddő kezdeményezésnél, hanem 
hordoztatva a kor és avatottak szellemszárnyain erős kezek-
kel alapitand meg oly intézményeket, melyek anyaiskolánkat 
szebb jövő, igazságos reményeink, méltányos óhajtásaink esz-
ményképe felé vezérlendik. 

A már is kegyesen kikért véleményezés a tantárgyak 
sokszorosítása, a tanórák rendezése iránt, a budgetbe egyete-
münk javára föl vett 200,000 forint, a rendesekre emelt tan-
székek, a kilátásba helyzeti épitkezés, az egyetemi alapnak 
czélszerübb, gyümölcsözőbb kezelése iránti rendelkezés stb., 
hajnalpír gyanánt üdvözlendők a reformok napjának teljes 
fölragyogása előtt. 

Mindazáltal a reformok szükségességét többször, sőt szü-
netlenül hangsúlyozni annál kívánatosabb, minél bizonyosb, 
hogy a jó ügy érdekében azok lehető gyorsan valósitandók. A 
mily kitűnő egyetemünk a benne működő szellemi erőkre néz-
ve ; ép ugy a külső fölszerelést illetőleg alig van valamink, mi-
vel dicsekedhetnénk, mit, nem mondom, az egyetem disze, ha-
nem a mindennapi tanszükségletek igényelnek. Tantermeink 
szűkek, alacsonyak és mintegy nyomni látszanak a szellemet, 
mely azokban oktat, tanul, és a tudományok régióiba szaba-
dabb röpettel akar emelkedni. Tanáraink megalapított évi-
dija távol áll a gondmentességtöl, melyre szabad volna számi-
tani annak, ki a tudományok, közmivelödés szolgálatában 
tölti napjait, virrasztja át éjeit, emészti föl erejét ; a szüksé-
gelt gyűjtemények, műintézetek helyiségei, ha nem hiányza-
nak, igen kezdetleges állapotúak és annyira elszórvák, hogy 
azoknak benső, tudományos együvé tartozásáról e tekintet-
ben nehéz volna kellő fogalomra birni valakit. 

Sokszor emlittetett, hogy mindezen könnyebb volna 
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segíteni, vagy biztosabb kilátás volna a szükséges újítások 
létesítésére ; ha az egyetem maga vehetné át javainak ke-
zelését. Hamvadnak a derék férfiúnak porai, bús szellő leng 
áldott sirja fölött, ki ujabb időkben egyetemi igazgatóságá-
nak fő gondjai közé számította, az egyetem ilynemű autonó-
miájának kivívása körül csoportosítani törekvéseit. S a u e r , 
mint jegyzőkönyveink, okmánytárunk erről tanuskodhatik, 
szakadatlanul e nemes tervvel foglalkozott, siker azonban 
nem koszorúzta fáradalmait. Kérte s vele kérte a tanács is 
az illető hatóságot, hogy legalább az egyetemet érdeklő 
gazdasági ülésben legyen képviselve az egyetem is; kérte, 
hogy az egyetem mint kegyúr a pártfogása alá eső javadal-
mak adományozásába szavazásával befolyhasson : a kérés 
viszhang nélkül maradt ; maradt minden a réginél, csak a 
vágy, csak az óhaj ujult meg minduntalan, mert méltán sar-
kalatos jogai közé számíthatta az egyetem legalább az ily 
x'észeltetést ügyeinek rendezésében. 

Jelen körülményeink közt egy mód kínálkoznék, mely 
ha az egyetem ilyetén önrendelkezési joga czélszerübbnek 
tartatnék, annak létesalése iránt némi eredménynyel kecseg-
tethetne ; ez a katholikus autonomia, mely összes alapitvá-
nyaink kezelését követelhetvén itt is érvényesíthetné tagad-
hatatlan jogát. Meglehet azonban, hogy a confessiotól annyira 
vonakodó korszellem még ezen a díjon sem akarná egyete-
münk történelmi jellegét föntartani, pedig e mellett szólnak 
századok és okmányok egyaránt. Ha az állam szükségesnek 
találja, mint találta is, országos segélyezését az egyetemnek : 
e történelmi jellege elhalványul és államintézetnek nyilvánít-
tatván javainak, alapitványainak minden nemű kezelése is 
kétségtelenül az állam illetőségéhez csatoltatik. 

Mindez elég tág tér az édes reménynek, de elég széles 
mező a tevékenységnek, törekvésnek is. A remény közös 
mindnyájunkkal, a tevékenység és törekvés is ugyan mind-
nyájunk osztályrésze, nemes föladata : különösen mégis az 
egyetemi tanácsot, annak fejét illeti meg a főmunka, a sza-
kadatlan éberség, folytonos őrködés az egyetem java, jogai 
fölött, és gondos kilese'se minden alkalomnak, mely főinté-
zetünk diszének, emelkedésének előmozdítására kedvezőleg 
kínálkozik. 

S valamint senki sincs közöttünk, ki egyetemünknek, 
melyhez képességünk, működésünk legszebb korszaka, él-
tünk legszebb emlékei vannak fűzve, fényét szivén nem vi-
selné : ugy bizonyára mindnyájan készek vagyunk lelkünk 
egész erőteljéből, férfi kart férfi karral egyesítve, munka-
szokott váltainkat egybevetve megtenni mindazt, mi annak 
javát, valódi fölvirágzását eredményezi, ha mindjárt á l d o -
z a t b a kerülne is ! 

Áldozatba, igen ! mert minden reform áldozatdijt kiván 
majd az újító alanytól, majd az újítandó tárgyra nézve vagy 
mindkettőtől ! ha mást nem, az önmegtagadás, a lemondás 
eléggé nehéz, de egyszersmind — kivált ha önkénytesen 
történik — elég dicső áldozatját. 

Sok előny, sok élvezett jog sírját leli a reform könnyen 
zajló hullámai közt, vajha mindig csak azért, hogy a sírból 
uj, üdvösb jog emelkednék, és a temetkezési hely u j jólét 
virányának lenne termékeny földje, melyen a behantoltak 
hamvaiból jobb életre keljen az ohajtott, a szándéklott iidv 
és boldogság ! 

A hol ily eredményre van kilátás : ki ne áldozná föl 
készséggel előnyeit, megszokott előjogait, látszottak vagy 
voltak légyen azok még oly dicsők, még oly fényesek, vagy 
tán az előnyökkel övedzett létezésre nézve majdnem nélkü-
lözhetlenek. 

Ez azonban nem az erőszaknak, nem a jog vagy előny 
ignorálásának a müve ; transactio szükséges az érdeklett 
féllel és jövő, szintén jogokkal körülsánczolt helyzetének 
biztositása. A mely reform a jogokat tapossa, nem pedig 
átalakítja : az aligha halad az igazságos reform ösvényén ; 
az az önkény lábain lépdel, és szörnyű nyomában az elkese-
redésnek, a boszuval oly könnyen szövetkező gyűlöletnek 
átkos méregfüve fakad. 

Hazánk oly békés átalakuláson nyerte vissza sokáig 
nélkülözött jogait, önrendelkezését, szabadalmait ; és ha az 
ingerlékenyebb politika képes volt a gyökeres reform terén 
békés tárgyalás, kölcsönös fölvilágositás és a lényeges jogok 
lehető tisztelete mellett a történet lapjait bámulandó vívmá-
nyaival gazdagitani, remélnünk szabad, hogy a múzsák biro-
dalmában is, mely nem ismer erőszakot, vagy szép terein a 
csatazaj közt csak a szomoru-füz eregeti le csüggeteg lomb-
jait, a jogkövetelte kímélet erkölcsi fegyvereivel a tudomá-
nyok terén, egyetemünk életében oly reformok létesíttethet-
nek, melyek örök áldást vonandnak magok után a tényezők 
halhatlan emlékére. 

Ha majd a Mindenható szent hajlékának boltivei alatt 
jó reményben ringatott lelkünk malasztért fog esdeni mun-
kálkodásunknak égi harmat általi termékenyítésére : törjön 
keblünkből a magasba egy ajtatos imafohász azért is, hogy 
a méltányosságnak az életben mindenütt szükséges bilanxán 
mérlegelt reformok szemünk fényének, egyetemünknek dí-
szére, emelésére minél kevesb megrázkódtatással, de annál 
több sikerrel valósuljanak. 

Egyébiránt jönni fog, minek jönni kell ! És ha csekély-
ségem is azok közé volna számítandó, kiknek a sors távolról 
rózsa-koszorut mutat, közelebbről pedig a csalódás tövisko-
ronáját nyomja szivére : csüggedni még sem fogok ; ez által 
a lélek erősbül, bátorságot nyer, ez pedig sokszor legalább 
is annyit ér, mint a szerencse. Ez rectori üdvözletem, remé-
nyem, elhatározásom, a többi Isten kezében van ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Ö es. k . ap . F ö l s é g e a győr i s zékesegyház i k á p t a l a n n á l Z o r p á k 

J á n o s székesegyház i főesperesnek a sz. Ada lber t rő l n e v e z e t t g y ő r h e g y i 
p r épos t s ág ra , N o g a 11 Káro ly soproni főesperesnek a s zékesegyház i fő-
esperességre , W i n t e r 1 Anta l mosonyi főesporesnek a sopronyi főespe-
rességre , M a y r h o f e r J ó z s e f loesmándi főesperesnek a mosonyi fó'es-
pe rességre , T a r t s a y F e r e n c z r ábaköz i főesperesnek a loesmándi főes-
perességre , O r b á n György komáromi föesperesnok a rábaköz i főespe-
rességre és F á b i á n I s t v á n pápa i főesperesnek a komáromi főesperes-
ségre leendő fokoza tos e lőléptetését j ó v á h a g y v á n , az ez á l t a l m e g ü r ü l t 
p á p a i főesperességge l összekötö t t k a n o n o k s á g r a H u p k a F e r e n c z pap-
növeldéi h i t t a n á r t s szen tszék i ü lnökö t k inevezni , és a ke r . sz. J ános ró l 
neveze t t hunfa lv i cz. p répos t ságo t M a y r h o f e r József mosonyi főespe-
r e s - k a n o n o k n a k mél tóz ta to t t l egkegye lmesebben adományozn i . 

BERLIN. Azon helyzetben vagyunk, hogy az Oberkir-
chenrathnak, ő szentsége a pápának a protestánsokhoz intézett 
meghivójárai köriratát közölhetjük egész terjedelemben : 
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„Egy e hó 13-án kelt iratban a romai kath. egyház feje 
az összes protestánsokhoz allocutiot intéz, tehát az evangélikus 
egyház tagjaihoz is. 

H a igazságtalan vádak mellett ezen irat a protestánsok 
irányában jóakaró érzelemnek is ád kifejezést, mi azon őszin-
tén örülünk, és szivesen szemlélnénk azokban a két confessio 
között a jövőbeni barátságos és békés viszonyok biztositékát 
az állam és polgári élet javára, és a keresztény igazság dia-
dalára nézve. 

Valóban minden evangelikus keresztény elismeri a más 
ker. felekezetűek iránti szeretet kötelmét, és sajnálja a val-
lási szakadást, különösen azon egy haza polgárai között. De 
miután emiitett iratban egy más egyház feje tekintélyt bito-
rolván fölöttünk is felhiv elhagyni Isten megdönthetlen igéire 
alapitott, a hitvallók vérével megpecsételt drága vallásunkat, 
és a szerencsés reformatioban szerzett evangelikus szabadságot, 
erélyesen visszautasítunk ily lépést, mint jogosulatlan beavat-
kozást egyházunk ügyeibe, és annak tudatával birunk, hogy 
erre nézve az evangélikusok velünk mind egyetértenek. 

Bizonyára nem szükséges a mi egyházunk hiveit figyel-
meztetni arra, hogy e szóra ne hallgassanak, de igen azokat 
hitsorsosaink közöl, kik romai katholikusoktól körülvéve ve 
szélyben vannak evangelikus vallásukban megtántorittatni, 
kiknek számára a megmásitha.tlan isteni ige hirdetésének, a 
szentségek szabályos kiszolgáltatásának áldásait megszerezni 
kötelességünk. Ez leend czélja a legközelebbi pénzgyüjte-
ményeknek is, hogy fedezzük szegény egyházaink és a Gustáv-
Adolf-egylet szükségeit. 

Eltelve Isten szellemétől tegyünk jót mindenkivel, de 
főleg hitsorsosainkkal. 

Kérjük a consistoriumot felszólítani az egyháziakat, hogy 
híveiknek a collecták alkalmával ezen értelemben adjanak 
magyarázatot." 

VEGYESEK. 
— J e k e l f a l u s y Vincze székes-fehérvári püspök ur 

ő méltósága a pesti oltáregylet sz. czéljának előmozdítására 
ismét 50 o. é. frtot kegyeskedett adományozni, melyért az 
egylet részéről ezennel a legforróbb hálaköszönet nyilvá-
nittatik. 

— A T a l a b é r János által kiadott „Hitelemző beszé-
dek" II és I I I füzete is megjelent az igért csínnal és correct-
séggel. A derék műre, meíy majdnem csak a lehetetlenség 
esetében nélkülözhető, megrendelés még mindig elfogadtatik, 
mely egyedül a kiadó esperes plebanushoz intézhető Zala sz. 
Balázsra, ut. pósta : G e 1 s e. — Megkaptuk a „Falusi Predi-
kátziók" uj folyamának már Adventre szóló füzetét. E vál-
lalatnak belbecse sokkal ismeretesb a ft. lelkészi kar köré-
ben, hogysem különös ajánlatot kellene igényelnie. A pécsi 
„Kalauz" october havi számaiból egy sem érkezett hozzánk. 

— Pesten egy hirhedt üzletü ember Orpheumot akar 
nyitni ; ajánlata megfordult a gazdasági bizottmány asztalán ; 
egyik rész nem tartotta ajánlandónak, nehogy általa az er-
kölcsösség még alább sülyedjen, mint már amúgy is sülyedett ; 
a bizottmány másik része azonban igen pártolta, és nyiltan 
kimondotta, hogy a gazdasági bizottmányhoz nem tartozik 

fölügyelni *az erkölcsösségre ! Győzött a józanabb rész, és igy 
fog a tanács elébe terjesztetni; egy zsidó lap azon vélemé-
nyét fejezi ki, hogy a tanács más nézeten is lehet, mint az aggá-
lyoskodó bizottmány. 

— Egyik sétánk alkalmával a választott népnek bizo-
nyára nagy reményű csemetéje osont el mellettünk, és ki-
köpve előttünk e szavakkal üdvözlött : Rőmling ! pfuj ! Az 
„ultramontán" ugy látszik, már elkopott, ujat kell keresni. 
Csak már legalább magyarul ocsmánykodnék e sarj, hama-
rább észrevenné magát az ember, mivé lett a katholikus em-
ber édes hazánkban ! 

— Több londoni lap panaszt emel, hogy egy idő óta 
több ur a magasb körből férfiruhába bujtatott nőkkel jelenik 
meg a legnépesb színházakban, és a jelenlevő hölgy világ ször-
nyű botránykozására nagyon is szabadon mulatnak velők. 

— Az olaszországi vizkárosultak segélyezésére a szent-
atya nyitotta meg az adakozást 5000 frankkal, és a szentatya 
példáját követve a papságon kivül másoktól is szép összegek 
folynak be a károsultak számára. Egyik olasz lap gúnyosan 
hirdeté, hogy a pápa 80 frankot adott ; bizony ez sem volna 
csuda, a fosztogató olaszok számára pedig plane elég az álta-
lok megtagadott pápa részéről. Az a gúnyolódó nehezen tett 
többet a szerencsétleneknek, mint hogy tentáját ily hazugság 
terjesztésére fordította. 

— A szentpétervári szakadár Synodus választ készít a 
szentatya meghívó levelére. Hiszszük, hogy ámbár muszka lel-
kület fog belőle szólni, még is gyengédebb és illedelmesebb 
fog lenni, mint a „Times" és „Morning Post" k e r e s z t y é n 
türelmű nyelve. 

— A forradalmi és velők egy követ fuvó más lapok 
igen pontosan kiszámították, mily sok pénz ment évenként 
Spanyolországból dispensatiok, bullák és péterfillérek czime 
alatt Romába,kerekdeden az összeg 12 millió realra ment, mely 
összeget, hogy annál szörnyűbbé tegye a hazugságban is haladó 
sajtó, a reálokból frankot csinált és igy legalább is megtriplázta 
a szemrehányt összeget. A dispensatiokért járó díj majdnem 
egészen a spanyol irodákban maradt és jó volna, ha a kor-
mány megszüntetné irodáinál ilyetén eddigi igényeit. A 
bullákért egy centesimo se jutott Romába, hanem egy része 
az állam pénztárában maradt, egy másik cultus-költségekre 
fordíttatott, a harmadik pedig a püspökök által különféle jó-
tékony intézetek közt osztatott el. A péterfillérhez senkinek 
semmi köze, az szabad adakozás, melyet a kürtölt szabadság 
korában csak az akarhatna megszorítani, kinek agyában egy 
fillérnyi értékű velő sincs. 

— A spanyol zsidók kérvényt nyújtottak be az u j kor-
mányhoz, hogy szüntettetnék meg az 1492-i edictum, mely 
a zsidókat Spanyolországból kitiltja. Egy bajor lap erre 
megjegyzi, hogy bizony kár volt ily edictumot hozni, ez 
adott más országoknak Mirés-ket, Pereireket és más hason-
szőrűeket ; adjátok vissza, mondja, Spanyolországnak, mi 
onnan jött ! 

— A bölcsészeti kar Innsbruckban még is elhatározta 
magát, hogy választókat küld az egyetemi uj rector válasz-
lására, ki, mint tudva van, ez évben a hittanárok, tehát je-
zsuiták közül választatik meg. 

— Mint a lapok hirdetik, az engedély megadatott, hogy 
a szabadkömivesek Pesten páholyt szervezhessenek. Jó volna 
tudni, kik azon emberek, kiknek a keresztény moral még 
kevés, hogy eléggé becsületes emberek legyenek, s azért még 
valami fensőbb becsületességet akarnak szerezni a páho-
lyokban. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM: Korszerű eszmék. — A Times a pápa 
meghivásárol. — Egyházi tudósítások. —Irodalom. — Ve-
gyesek. 

Korszerű eszmék. 
(Vége.) 

III . 

Az embernek fejlődése a természeti rendben 
némileg jelképezi fejlődését a malaszt rendjében és 
egyszersmind fejlődését az egyháznak is. 

Minekelőtte az ember a férfi kor teljét érné el, 
átmegyen a gyermek-, serdülő- és ifju-koron. Először 
az érzéki, állati életet éli ; az ész használatára jut-
ván el kezd fejlődni az értelem, az ifjúságban pedig 
föllép a heves küzdelem az ész és az érzékek közt. 
Végre, midőn a test már teljesen ki van fejlődve, mi-
dőn a lélek fölötte uralkodik, és az ész az érzékeket 
egészen maga alá vetette, jön az érett kor, kora a 
tökélynek, mely a szabadsággal váltja föl a kény-
szert, mely eddig szükséges volt a szenvedélyek 
megfékezésére. 

Igy van az egyházzal is ; neki meg van gyer-
mek-, serdülő-, ifjú- és férfikora. Gyermekkora a 
természeti törvény, serdülő az irott, ifjú a malaszt 
törvénye alatt; férfikora pedig az idők végével leend. 
Itt azonban megszűnik az összehasonlítás, mert az 
egyház sem hanyatlást, sem vénséget nem ismer. 

Századok lefolyta szükséges, mig a keresztény 
örökségének teljes birtokába jut. A természeti és az 
irott törvény gyermekkorát képezik a szellemi élet-
nek, mely csak a megtestesüléssel jelent meg, mint 
az isteni hasonlatosság, mely eredménye a kereszt-
ségnek, csak a másik világban fog föltűnni. „Isten 
fiai vagyunk, mondja sz. János, de a mi fogunk 
lenni, még nem jelent meg." 

Az evangelium az egyháznak ifjúkora, kora a 
küzdelemnek a természet és a malaszt közt, a földi 
és szellemi rend, a papság és császárság, az egyház 
és állam között; küzdelem, mely mindaddig fog tar-

tani, mig az egyház teste teljesen ki leend fejlődve, 
mig a földi, anyagi rend végkép ala lesz rendelve a 
szellemi rendnek, mig minden meg leend nyitva 
Krisztus által és neki alávetve. Akkor el fog jönni 
a vég, az egyház eljut Krisztus korának teljére, s 
akkor megyen élni és uralkodni. Krisztussal, élni és 
uralkodni Istennel az örökkévalóságban. Ekkor 
leend, hogy minden meg levén ujitva a keresztény-
ség által csak egy pásztor lesz és egy akol. 

A keresztény társadalom szintén négy fokon 
emelkedik egész az örök életig. Az állati életből át-
megyen az értelmire, ebből a szellemire, a szellemi-
ből pedig az örök életre; a természeti törvény, az 
irott törvény, a malaszt, az evangelium törvénye itt 
is a fokok az égi dicsőségig. 

A keresztény társadalom eleinte a családban 
létezett, melyben Isten képviselője a patriarcha volt. 
Azután az állam lett, melyben Istent először a biró, 
azután a király képviselte; ezen állam a választott 
népnél volt. Végre az egész megujult emberiség, 
hol Istennek küldöttje az Isten-ember, ki magát he-
lyettese által képviselteti, mig ő ismét maga eljövend 
dicsőségében itélni eleveneket és holtakat. 

Az ős világ lerontatott, midőn az egész emberi-
ség megrontotta útjait.; A. házasság szent törvényé-
nek megsértése, az Isten fiainak szövetkezése az em-
berek leányaival, Seth megáldott sarjának összeve-
gyülése Kain megátkozott fajával, és a romlottság, 
mely ezen fusioból származott, okozták a vizözönt. 
De Isten megszabadította Noét, hogy ismét benépe-
sítené a földet. 

A világ újra megromlott, ós Isten kiválasztott 
egy népet. De a társadalmi törvényeknek, melyeket 
Isten Mózses által adott, megszegése, a törvényes 
tekintély, úgyszintén a David házának isteni joga és 
az állam-religio elleni föllázadás, először ugyan a 
schisma, később pedig a David nemzetségéből szárma-
zott Megváltó meggyilkolása által, maga után vonta 
Isten népének végromlását. Jeruzsálem először erő-
szakosan, azután pedig mintegy jó szántából a ro-
maiak igája alá hajlott, kik akkoron a hitetlen tár-
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sadalom élén állottak. A zsidók megölvén törvényes 
királyjokat, az isteni jog szerénti fejedelmöket, hogy 
ne uralkodnék fölöttük, nem akartak más királyt 
mint a romai császárt, ki a souverain népnek volt 
mandatariusa és egyszersmind souverain főpapja a 
bálványoknak. Jeruzsálem lerombolása büntetése 
volt az isteni és emberi jog elleni lázadásnak. 

Krisztus halálakor a kereszténység lerontott-
nak látszott. Dávid fia dethronisalt király volt, kit 
saját alattvalói öltek meg De halálából élet sarjad-
zott. A kereszt szellemi, általános monarchiájának 
lett trónja, mely monarchia ideiglenes és helyhez 
kötött monarchiaját követte. A világ, mely őt meg-
feszitette, legyőzetett vére által; a cal varián az egy-
ház megalapittatott, és az isteni jog meg lett szi-
lárdítva. 

A kereszténység örök. és ha meg is sebesittetik, 
ez csak arra szolgál, hogy e sebből tökéletesb élet 
keletkezzék és szilárdabb egészség. A családok meg-
romlásából származott Judaea, és Jeruzsálem rom 
jaiból az egyház, mint Roma romjaiból, az Antichri-
stus idejében, keletkezni fog Krisztus teljes, tökéletes 
országa ; minden ellenségei le lesznek győzve és lá-
bainak zsámolyul szolgálandnak utolsó fejedelmök 
legyőzetése után. 

A család és emberiség megromlása maga után 
vonta a vizözönt. Az államnak és természeti törvény-
nek megromlása, a királygyilkolás és az uj jog sze-
retete, melyet akkor Barrabbás és Tiberius képvisel-
tek, okozta Jeruzsálem megdülését. Krisztus és hely-
tartója szellemi és isteni tekintélyének tagadása és 
imádása az uj jognak, melyet most Victor, Garibaldi 
Mazzini képviselnek, maga után vonandja a keresz, 
tény Európának és Romának megbukását, hacsak 
Isten nem jő segítségére, és elhozza az Antichrisztus 
korszakát. 

A világ kezdetén minden össze volt zavarva, 
mert minden bizonyos általános, némileg zavart egy-
ség által kezdődik. Idővel azonban a sokféleség, me-
lyet az egység rejtett keblében, föltűnt és háromféle 
társaság, mely a patriarcliák családjában egybe 
volt vegyülve, láthatóvá lőn. 

Ábrahám és Mózses alatt az állam a családból 
keletkezett és attól megkülönbözteté magát ; az 
evangelium után az egyház az államból keletkezett 
szintén megkülönböztetőleg. A patriarchák korában 
az egyház és állam a családban volt ; Mózses és Dá-
vid idejében az egyház még az államban volt, Krisz-
tus után pedig elkülönöztetett. Az evangelium 
ugyanakkor, midőn a szellemi társadalmat alakitotta 

egyszersmind tökéletesitette a házaséletet és államot 
is ; a házasság szentség lőn, a család pedig mintegy 
otthoni egyház. Később Constantin, Chlodvig és 
Nagy-Károly alatt az állam némileg külső egyház 
lett. Az ős Roma nem tudván legyőzni bálványozó 
és caesarismusi ösztöneit Isten átadá a barbaroknak, 
hogy ezek által kezdené meg tervezett müvét. Chlod-
viggel a romai egyház befogadta legöregebb leányát) 
Nagy-Károly pedig ugyauazon egy fő alatt egyesi-
tette az összes keresztény népeket. 

Az evangelium óta a család, az egyház és az 
állam különböznek egymástól anélkül, hogy elvál-
nának, egyesülnek összezavarás nélkül, alárendelik 
magokat az egyháznak, de ez el nem nyeli őket, 
mert a centralisatio a kereszténységben ép oly isme-
retlen mint a teljes függetlenség. A szabadság ered-
ménye az isteni jognak, mint a szolgaság gyümölcse 
a forradalmi központosításnak. 

A kereszténységben a központ általános köz-
pont, tudnillik Isten; Isten pedig, mint egy régi bölcs 
mondá, oly kör, melynek központja mindenütt van. 
Krisztus egyenlőn van a gazdagban és szegényben, 
a fejedelemben és alattvalóban, a családban, állam-
ban, az egyházban: innen az általános szabadság. A 
szeretet mindezen központokat egymás mellé rendeli, 
de össze nem zavarja, és azokba egységet önt a hier-
archia által. 

A forradalom központja ellenben csak részletes 
központ; mert itt minden az emberre viszonylik. És 
azért, hogy a központok sokasága anarchiát ne idéz-
zen élő, szükséges, hogy az uralkodó vélemény nyel-
jen el minden más véleményt, az uralkodó akarat, 
a kormányon levő erő minden többi erőt ; és ez a 
mostani centralisatio, melynek a romaiak alatt a 
ceasarismus volt kifejezése. 

A kereszténységben Krisztus levén minden, fön 
is tart mindent. A forradalom alatt a hatalom, ne-
veztessék az Caesarnak vagy souverain gyülekezet-
nek, fölveszi magába minden gyümölcseit, eredmé-
nyeit a naturalismusnak, az egyéni önzésnek, a 
megbukott ember fölfuvalkodottságának ; a forra-
dalmi centralisatio megsérti az összes isteni és em-
beri jogokat, zsarnokot állitván Isten és jogaink 
helyébe. 

Az ép természetben az ember Istennel a termé-
szeti religio által volna egyesülve, melyet a csorbát-
lan ész magyarázna, mely bizonyos részesülés volna 
az isteni világosságban, engedelmeskednék a termé-
szeti törvénynek, mely az örök törvényből szárma-
zik; fejedelmeid azokat tisztelné, kiket a természet 
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rendje jelölne ki, és Isten, ki a természeten kivül áll. 
De a természet megbukván nem tudta föntartani, 
még kevesbbé visszaállitani előbbeni épségét kegye-
lem nélkül, a természeti rend meg van sértve és Is-
ten természetfölötti módon jön segitségére. Ezen se-
gitséget a romai kath. egyház által közli népekkel 
szintúgy mint egyénekkel, és nélküle minden elvész ; 
elvész az isteni jog nélkül, melynek az ö're. 

Minden népnél, mely nem volt az isteni jog sze-
rént kormányozva, a természeti religio helyt enge-
dett a bálványozásnak ; az észen uralkodott az érzé-
kiség, a szenvedélyek megsértették, sokszor megve-
tették a természeti törvényt; az erőszak és ravasz-
ság fölforgatta az emberi jogot, és az ember, ki 
Istennek szolgálva nem akart lenni szabad és ekkép 
uralkodni, a teremtmények rabszolgája lett ; rabszol-
gája szenvedéseinek s hozzá hasonló, vele egyenlő 
embertársainak. A világ fejedelmének igája alá ke-
rült, kit a zsarnokok, csalók és sophisták hármas 
szövetsége szolgál. Ha elvettetik az Istentől szárma-
zott papság, királyság és igazság, a függetlenség 
szolgaságra vezet. 

Ez volt az ó világ sorsa; és még nagyobb gya-
lázatosság az, melybe a forradalom, mely a modern 
világot képuzi, vissza vezeti Európát, honnan az 
evangélium kiszabaditotta. Ha az egyház nem győ-
zedelmeskedik, a bálványozás, melynek a naturalis-
mus és spiritismus előpóstái, lenne utolsó szava a 
cultusszabadságnak, a caesarismus önkénye leendne 
végszava a népfölségnek, a sophisták uralma, kik 
mindég aljas hizelgöi a tyrannoknak, kik őket meg-
fizetik, lenne utolsó szava a szabadgondolkozásnak 
a sajtó-szabadságnak, a hazugság országa lenne 
végszava a vélemény uralmának, és a mormonismus, 
az anya-leányok és bastardok dicsőitése leendne 
végszava a független moralnak. 

Krisztus az ut, igazság és élet; ez az egyedüli 
ut, mely Istenhez vezet, nélküle tehát nincs igaz 
religio. O a megszabaditó igazság és világossága az 
emberiségnek, nélküle csak a halál uralkodik. Az 
egyházon kivül, melynek ő feje. az isteni jogon ki-
vül, mely a keresztény jog, a divatos társadalom 
számára nincs üdv a világon. 1-k. 

A Times a pápa meghívójáról.*) 
A Times october3 iki száma, mondjaaPro t . egyh. lap, 

egy vezérezikkben felel a pápának az egyetemes zsinatra 

*) Átveszszi ik o B . F . a l á í r á s u köz leményt a j e g y z e t e k k e l e g y ü t t 
a l ' r o t . egyház i lapból, hogy a szöveg h i te lessége ellen semmi k i fogás se 
lehessen. A Times i l ledelmes nyelv t a n u l á s á r a int i a p á p á t , l á s suk k i n e k 
v a n e r r e nagyobb szüksége . Sze rk . 

hivó felszólítására, melyet ez a protestánsokhoz intézett. Ér -
demesnek tartottuk a czikk átvételét, nemcsak azért, mert 
érdekesen van irva, hanem azért is, mert egy igen érdekes al -
kalommal s érdekes helyről van elmondva. A Times ugy isme-
retes — és elég igazán — mint az egyetemes, hatalmas angol 
közvélemény képviselője, s e tekintetben jelen czikke bizo-
nyosan nem képez kivételt. Ez adja annak legfőbb érdekét. 
Im maga a czikk. 

„Hiszszük, hogy olvasóinknak egyáltalában nem kerülte 
ki figyelmét egy igen udvarias meghivás, melyet lapunk teg-
napi száma közölt. Az a legtöbbünkre nézve a meglepetés 
minden gyönyörével jött. A p á p á t ó l jön s intézve van va-
lamennyi protestáns és nem-katholikus testületekhez. Ö, a 
mint megérthettük, olyformán van, hogy egyetemes zsinatot 
akar tartani Romában, a jövö évben, s felhí bennünket, hogy 
használjuk ez alkalmatosságot, s helyezzük ismét magunkat 
az ő atyai hatósága alá. Az ö szempontjából, természetesen, 
az egész kereszténység az, a melyik képviselve lesz a s z e n t 
v á r o s b a n , s nekünk szerencsétlen elvettetett népül kell 
éreznünk magunkat, ha semmi részünk és semmi választá-
sunk nem lesz egy oly szent gyülekezetben. A p á p a atyai 
szive megindult a mi veszendő állapotunkon, s felajánlva a 
lehetőséget, hogy visszatérhessünk mielőtt az ajtók bezárat-
nak, különben tudhatjuk nagyon jól, hogy mit kapunk. A 
zsinatok jótékony gyakorlata szerint az átkoknak egy hosszú 
sorozata szóratik fejünkre; az üdvösségnek romai kapuja 
még jobban megszűkül, s keményebben be lesz zárva mint 
valaha. Most van itt az idö, s valószínűleg utoljára, hogy va-
lamennyi látását vesztett és tévedező protestáns juh vissza-
térjen az egyetemes pásztor nyájába. Egyszersmind a pápa 
elég jó, hogy buzgón könyörög érettünk, s int bennünket, 
hogy fordítsuk javunkra az alkalmat és az ő könyörgését. 

Mi csak igen nagy szívességnek vehetjük azt a pápától, 
hogy ennyi törődést vesz magára értünk ezekben a napokban. 
Nem lettünk volna meglepetve, ha ugy gondolkodik, hogy 
elég neki a maga dolga után látni, s azok után a kik hozzá 
tartoznak. 0 több alkalommal hirdette, s ugyancsak bőséges 
szavakban, nagy keserűségeit és gondjait, s meg kell valla-
nunk, hogy azok igazán komolyak. Ugy látszik, hogy minden 
ki akar csúszni markából. Saját Olaszországa rátette kezét 
az ő örökségére s tagadja tekintélyét ; Ausztria heves méltat-
lankodását vonta magára, visszavetvén az ő legszentebb igé-
nyeit. Csupán néhány négyszeg-mértföldnyi tér az a mit ma-
gáénak nevezhet, és még ott is „szuronyokon ül." Egy országa 
Európának feltétlenül hü maradt hozzá csakugyan, egész az 
utóbbi napokig. Spanyolország a mint Sir George Bowyer 
legújabban értesít bennünket, élvezi áldásait a „példás egy-
háziaknak a magas helyeken." Természetes eredménynél 
fogva az uralkodó egy oly példás erényü nő vala, a ki, csak 
a mult évben, az „arany rózsa" megtisztelő ajándékában ré-
szesült. Egy szóval, semmi hiba nem volt Spanyolország 
katholikusságában. Az ország kormánya a pápa elveivel szo-
ros összhangzásban uralkodott, s minden időben kész volt 
ennek segélyét nyújtani. Most már ez az utolsó támasz is el-
tört. A legkatholikusabb uralkodó számüzeték ; a papok és 
apáczák nem igen valószínű, hogy valami nagy kedvezésben 
részesüljenek az u j kormány részéről, söt nem mernénk jót-
állani az egyházi vagyon sértetlenségeért^sem. Egy szóval a 
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a pápának legjobb alattvalói mind fel mondák neki az enge-
delmességet, s Europa minden országának kormánya az ő 
törvényeinek mellőzésével vezettetik. Ily körülmények közt 
nagyban tanúskodik az ő jól ismert jólelküségéröl, hogy rá-
gondolt a protestáns testületekre, a kiktől származik mindez 
a zavar, és nagylelküleg bele egyezett, hogy visszafogadja 
őket, már tudnillik ha mennek. Valóban, ez az ügy állása 
nézve a pápa és az ő barátjainak szempontjából. Saját állás-
pontunkra állva, a javaslatnak más szine van. Tegyük fel, 
hogy Spanyolország királynője mostani menhelyéből kibo-
csátanaegy kegyelmes felhívást volt alattvalóihoz, biztosítván 
őket, hogy daczára elkövetett rosz tetteiknek, ö valósággal 
beleegyezik, hogy őket kormányozza ismét, hogy visszatérjen 
Madridba és átvegye a hatalmat, s továbbá, hogy egészen 
azon elvek szerint fogja őket kormányozni mint előbb — nem 
valószinü-e, hogy a spanyolok jobban megvolnának ütődve 
egy ilyen kiáltvány együgyüsége, hogy ne mondjuk szemte-
lensége, mint annak jólelküsége fölött ? s még hozzá a pro-
testánsok a pápával szemközt abban a helyzetben vannak, a 
melyikben a spanyolok lesznek, miután már kormányukat 
megszilárdították, királynőjüktől megszabadultak, de még 
nem bizonyitották be, hogy ellehetnek nélküle. Azonban mi 
igen becsületesen meg tudtunk élni a papa nélkül, jó 300 esz-
tendőn keresztül. 

Valóban a pápa egy kissé elkésett ezen lekötelező aján-
lattal. Lehetetlen nem kérdenünk, hogy mit nyernénk vele, 
ha azt elfogadnók V Mik legalább az indokok, a melyektől a 
pápa várja, hogy valamire megy velünk ? Neki tudnia kell, 
hogy a mi a más világot illeti, arra nézve a protestánsok leg-
alább is oly biztosan érzik magukat, mint ő maga, ezen a vi-
lágon pedig láttuk, hogy minő sorban vannak a pápának leg-
jobb alattvalói. Európának minden ereje és jóléte protestánsok 
kezében van ; minden gyengesége és romlása a romai katho-
licismus birtokában. Francziaország erős, de ereje és tevé-
kenysége a forradalomból s nem az ultramontanismusból szár-
mazik ; és ha Olaszország emelkedik, ez azért van, mert Ro-
ma bukófélben van. De hogy szóljunk magáról a különös al-
kalomról, a melynek használására fel vagyunk hiva, mit 
várhatunk mi ettől az egyetemes zsinattól, feltéve, hogy szót 
fogadunk a pápának ? Talán lesz ott szavunk ? Nem ; még 
pisszennünk sem szabad. A pápa meghivta már azokat, a kik 
minket képviselni fognak. Bizonyos ismeretlen egyéniségek) 
romai katholikus főpapjai ennek az országnak, kik közt az 
angol polgárok közt nincs egy szikrányi rokonszenv, ha bár 
minő ügyben lennének is jelen a zsinaton, s fogadtatnának el 
a mi szószólóinkként. Sőt La számuk megtoldatnék is néhány-
nyal, s tudnának szólani egy-két szót az angol érzés nevében, 
akkor is elnémittatnának az olasz egyháziak raja által. Mert 
igazán szólva, akárhogy alkottassék is meg a zsinat, ott csak 
egy hang lesz a melyik beszélni fog. Mindenik romai katho-
likus püspök vagy pap csak egyik karimája egy szócsőnek^ 
a melyiknek a másik vége Romában, s a pápa kezében van. 
A pápa csak saját szavát fogja hallani sokszorozva, s jegyezni 
visszhangját saját határozatainak. Egyetlenegy világi tag, 
még a katholikus hatalmak képviselői sem hallathatják sza-
vukat a gyűlésben, ha bár meg van is nekik engedve, hogy 
mint hallgatóság ott lehetnek. S mikor mindennek vége van, 
mi az a mi nekünk jut ? Egyszerűen az engedelmeskedés, 

hogy vessük alá magunkat bárminő járomnak, melyet csak a 
főpapok találtak ki számunkra, s legyünk életünk minden két 
részletében a pápának engedelmes, alázatos szolgái, száz-
szorta jobban mint eleink voltak. Jelenleg az önkormányzat 
jogát élvezzük, polgári és vallásos ügyekben. A pápa most 
kegyelmesen felhi bennünket, hogy adjuk magunkat egy 
egyetemes zsinat feltétlen rendelkezése alá, a melynek hatá-
rozataihoz nem lesz jogunk egy hangot se szólani. A madár 
kiszabadult kalitkájából, s élvezi szabadságát. A pápa összehí 
egy nagy gyűlést, hogy az uj rostélyt kovácsoljon, s szűkeb-
bé és sötétebbé tegye a kalitkát mint valaha volt, s nyájasan 
hivja a madarat, hogy ragadja meg a kedvező alkalmatosságot 
s börtönöztesse be ismét magát. 

Mindezeket számba véve, félünk, hogy a pápa csak is 
busitó feleletet fog kapni felhívására. Igaz, vannak köztünk 
néhányan, a kiknél e felhívás épen kellett indítóul szolgálhat 
egy nagyon óhajtandó mozgalom felé. Dr. P u s ey páldául 
nemrég ajánlott a pápának egy Irenicat, s most a pápa ajánl 
egyet dr. Puseynek. Mindenesetre ez az alkalmatos idő a ri-
tualistákra nézve, s nagy kár lesz ha elszalasztják.**) Ok 

**) Az a n g o l m a g a s e g y h á z n a k s e m a l e g j o b b a n v a n m e g v e t v e a 
fe je a l j a . Sok a b a j a s zegénynek n a g y o n . Egyfe lő l a t o r y k — mely p á r t -
hoz f ő p a p j a iban ö m a g a is t a r t o z i k — azzal i j e sz tge t ik , hogy ha a z úgy-
neveze t t i r - egyház (o va lóságos lucus a non lucendo) mogszi inik á l l am-
egyház lenni , ez az első lépés köve tkeze t e sen a r r a veze t , hogy előbb v a g y 
később de mindenese t re az a sorsa lesz előbb a skó t a z u t á n az ango l á l -
á l l a m e g y h á z n a k is. É s ez i j esz tge tés nem tö r t én ik minden a l a p né lkül . 
Másfelől a pa r l i amen thez m á r be v a n adva egy ind í tvány , mely az a n g o j 
egye t emeknek a m a g a s egyház kezei közül való k ivé te lé t , s a z o k n a k egé-
szen a v i l ág i l á b r a va ló á l l í t á sá t követe l i . A l egköze lebb i ü lésszak a l a t t 
t á r g y a l á s a lá veszik, s lehető, hogy keresz tü l is megy . E z ismét nom kis 
i jdelem a m a g a s e g y h á z r a nézvo. Mindezektő l i nd í t t a tva d r . P u s e y a r i tua -
l i s ták hí res veze tő je , p á r hónappa l ezelőt t e g y i g e n udva r i a s levele t in té-
ze t t a mothodis ták épen a k k o r e g y ü t t ülő zs ina tához , egyfelől f e lh iva őke t , 
h o g y az egye temes va l lásosság é r d e k é b e n o p p o n á l j a n a k ők is az egye te -
mek vi lági l áb ra á l l í t á s ának , másfelől a levél o ly hangon volt i rva , a 
melyből azt is k i l ehe te t t olvasni, hogy az ango l m a g a s egyház nom b á n n á 
h a a me thod i s t ák v i s sza t é rnének hozzá. Azonban e levél, a l eggyengé-
debben fe jezve is k i , fiascot cs iná l t . í r ó j á t a me thod i s t a zs ina ton néhá-
n y a n l e h u r r o g a t t á k , s a z z a l az egész ügye t f é l re te t t ék . A dolog sokkal 
uy i lvánosabban tö r t én t semhogy a közönség t igyelme egyszer re oda ne 
fo rdu lna , s mindez , mind a l apok egy pá r napon ke re sz tü l fog la lkoz tak a 
dologgal . A l egé rdekesebb a z , hogy hogyan védik mind a püspök iek mind 
a me thod i s t ák ugyanazon a lapon , de homlokegyenes t e l lenkező köve tkez -
te téssel e lfoglal t á l l á s p o n t j u k a t . A m a g a s egyház igy okoskodik : igaz mi 
e l i smer jük , hogy Wes l ey és t á r sa i i g a z u k b a n vo l t ak a midőn a k k o r az 
egyház tó l e l s z a k a d t a k . De a m a i me t l iod i s t áknak n incs i g a z u k többé, a 
midőn a t tó l t ovább ra is k ü l ö n t a r t j á k m a g u k a t . A z a n g o l e g y h á z 
n e m a z t ö b b é a m i v o l t ; soka t vá l tozo t t , ős ped ig az egyház 
előnyére. Wes l ey m a b izonyosan nem s z a k a d n a el. A me thod i s t ák pedig 
az t m o n d j á k : i gaz , hogy W e s l e y és az első method i s ták nem k é p e z t e k 
h a t á r o z o t t opposi t iot a m a g a s egyház ellen, és azza l i gyekez t ek b a r á t s á -
gos lábon á l lan i . A z o n b a n a z a n g o l e g y h á z n e m a z t ö b b é 
a m i v o l t ; azó ta soka t vá l tozot t , és ped ig az egyház h á t r á -
n y á r a . Wes l ey m a bizonyosan nem v ise l t e tnék i r á n t u k oly b a r á t s á g o s 
i n d u l a t t a l . 

Más ik n a g y ' s e b e az e g y h á z n a k a p o m p a és sze r t a r t á skodve lő r i tua-
l i s t ák , a k i k höbör tösségükben napró l -napra tovább mennek . N e m r é g 
B r i g h t o n b a n t ö r t é n t k é t o lyan nevetséges demons t ra t io , templom-szente-
lésnél és a r a t á s i ü n n e p a l k a l m á v a l , a melyen még a mérséke l t ebb r i t ua -
l i s t á k is megbo t r ánkoz t ak , s ny i lvánosan fe l szó l i ták a püspököt , hogy 
miér t v a n ot t , h a i lyenekot is elnéz. É h e z j á r u l n a k az á t t é r é sek a romai 
k a t h o l i k u s egyház kebe lébe , a m i b e n csak logica van , m i u t á n a r i t u a l i s m u s 
egészen helyén v a n a rom. ka tho l ikus egyházbau , mig a P ro t e s t an t i smus 
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rendkívül szeretnek résztvenni középkori „functiokban." 
Most itt van egy „functio" olyan a minőről nem hallot-
tak 300 esztendő óta, s a melyikkel összehasonlítva saját 
kis restauratiójuk, még Pan-Anglican zsinat is, csak gyerek-
játék. Ha köztünk maradnak, soha se lesz benne módjuk, hogy 
néhány száz püspök tanácskozását szent ámulattal hallgat-
hassák, s egy egyetemes zsinat mondja meg nekik pontosan, 
hogy mit tegyenek és hogyan gondolkodjanak. Nem tudjuk, 
de a pápa beereszthet közülök egyet vagy kettőt a tanács-
kozásokra, s mi nem hihetjük, hogy elhanyagoljanak egy 
ilyen alkalmat az öltözetek és processiók egész tökélyben 
való élvezésére. Mindent összevéve, ők igen otthon lennének 
a pápánál; mi szivesen odaadjuk őket neki, s kivánunk sze-
rencsét hozzájuk. De a mi minket illet, mi a pápa szívességé-
nek csak egy részét vagyunk képesek viszonozni. Félünk, 
hogy a canterburyi érsek bajosan vállalkozik rá, hogy őt a 
legközelebbi Pan-Anglican zsinatra meghivja. Azonban a pá-
pa imádkozik érettünk, s bizonynyal még a legtulzóbb pro, 
testansok sem fognak vonakodni attól, hogy a pápáért imád-
kozzanak, különösen mostani bajaiban. Azt mondják, hogy a 
skotok még a^ „szegény ördögért" is imádkoznak, és senki se 
mondja, hogy a pápa olyan rosz mint ez. Mindamellett a mint 
meggondoltuk meghívását, egészen hasonlóval viszonozhatjuk. 
O kér minket, hogy hagyjuk el utainkat ; tegyük fel, hogy 
mi kérjük őt az övéinek elhagyására. Mi részünkről felhív-
juk őt, hogy ne tartson egyetemes zsinatot, ne átkozza ki a 
világ többi részét, ne helyezze magát ellene a modern haladás 
egész folyamának. Egy szóval felhívjuk öt, hogy legyen jó 
protestánssá, tanuljon illedelmes nyelvet, s először és minde-
nek előtt saját házát hozza rendbe."***) B. F. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
FRANKFURT, oct. (Felekezetnélküli oktatás példái.) 

Az oktatás legyen felekezetnélküli, igy mondják, úgyis mind-
egy, mert ha a történelem, mely csak tényekkel foglalkozik, 
a földleirás katholikus, protestáns, vagy zsidó által adatik 
elő, a vallás itt nem jöhet kérdésbe. Ezeket és hasonlókat 

elvénél homlokegyenes t e l lenkezik . S még hozzá szegénynek a d issente-
r e k folytonos t á m a d á s a i el len is ke l l védekeznie , nem számí tva a po l i t ika 
k ü z d é s t a l iberál isok el len, a mi m a g a nem kis ba j j a l j á r . B . F . 

***) A n g l i á b a n — min t m i n d e n ü t t , a hol n a g y és g a z d a g fe j le t t -
ségű közé le t v a n — a sok okos és h a s z n a v e h e t ő dolog mel le t t sok fu rc sa -
ság is m e g t e r e m . Most o l v a s t a m , hogy va l ami E e v . Mr. W h i t e , L . L . D . 
p r e s b y t e r i a l i s l iverpooli pap levelet i r t a p á p á n a k , a melybon e lőadja , hogy 
o lvas t a m e g h í v á s á t , me lyben ö min t az egyetemes egyház fe je m e g h i v j a a 
p ro t e s t ánsoka t is a n a g y z s ina t r a . Azonban ö a l eg jobb a k a r a t mel le t t 
s em f o g a d h a t j a el a ' m e g h i v á s t , m i u t á n a wes tmins te r i h i tva l l á s 25. fe je -
ze t ének 6. s z a k a s z á b a n — a mely h i tva l l á shoz ö és v a l a m e n n y i ango i 
p r o t e s t á n s jó l é lekke l r a g a s z k o d n a k — ez áll : „ N i n c s más fe je az egy-
h á z n a k c s a k az U r J é z u s K r i s z t u s , s a romai p á p a semmiképen nem fe je 
a n n a k , h a n e m A n t i k r i s z t u s , a b ű n n e k embere és a k á r h o z a t n a k fia, a k i 
f e l m a g a s z t a l j a m a g á t az egyházban , el lenére K r i s z t u s n a k és mind a n n a k 

a mi I s t e n n e k n e v e z t e t i k . " E z é r t nem mehe t ö el a z s ina t r a , kü lönben j ó 
egészséget és sok örömöt k i v á n a p á p a személyének, ö rvend a t isztessé-
gesebb h a n g n a k , a melye t fe lvet t legutóbbi megh ívó jában , s f e lh ív ja a pá-
pá t , hogy legyen e z u t á n tü re lmesebb , s seg i t see lő mindenü t t az evangel inm 
t e r jedésé t ; kü lönben az egész levél egészen komolyan v a n i rva 

B. F . 

szoktak felhozni a vallási közönyösséget annyira előmozdító 
vegyes tanodák pártolói. Engedtessék meg nekem ily feleke-
zetlen oktatás némely példáit felmutatni. Itteni íi-és leány-
tanodáink, melyek közöl van 300 növendéket számító is, so-
kat tartanak vegyes voltukra. Egy ily intézetben, melyet 
fele számmal protestánsok, meg zsidók és katholikusok láto-
gatnak, fogalmazványi tárgyul feladatott : Luther és Me-
lanchton közötti párvonal húzása. A feladat természetesen 
előbb szóval lőn főbb vonalaiban kifejtve. Luther Pál apos-
tollal, Melanchton a szelid sz. Jánossal hasonlittatott össze, 
de melyiket illeti az elsőbbség, és előny, folytatá a tanitó, ne-
héz megmondani, miután „a szeretet nehezen tudja magát 
elhatározni egyiknek előnyt tulajdonítani a másik fölött, ha 
mindkettőhöz ragaszkodunk." Képzelhetni mily „szeretettel" 
írhatták le a feladatot a katholikus és zsidó tanonczok.— 
Egy másik intézetben Spanyolország földleiratához érkezvén 
Monserrathoz jutottak, mely hegy alkalmat adott a jezsuiták 
elleni kifakadásra. Minő lehetett jellemzésök képzelhetni. 
Egyebek között azon tulajdonságuk emeltetett ki, hogy „ki-
löketvén egy helyről még a kucslyukon is visszatérnek ismét." 
Más intézetben a pápák története adatik elő „kutforrások" 
( ! ? ) után, és mondatik hogy Johanna nevü nő is ült a pápai 
széken. Egy katholikus leány esetleg jobban levén az ügy-
ről értesítve kérdi a tanitót, mikor uralkodott eme pápanő ? 
A tanitó zavarba jő. A leány a századot kérdezi. Ujabb za-
var. Ekkor a leány valótlannak mondja a tanitó állítását, 
mire ez a szivesen fogadott óraütésre távozik a tanodából. Ez 
esetben a leány részén voltak a nevetők, és győzött.— Ismét 
egy másik iskolában az utolsó vacsorára vonatkozó külön 
tanításai a lutheránusoknak, katholikusoknak és helvéthi 
tüeknek adattak elő. E szerént a katholikusok Jézust az 
ostyában jelenlevőnek tartják, kit azután „a sekrestyében 
egy szekrénybe helyeznek úgy, hogy az egerek és patkányok 
azután megeszik a katholikusok istenét." Nem szökik-e ilye-
nek hallatára a vér arczunkba. Valóban a limburgi püspök, 
ki egy negyed század óta lát és hall hasonlókat, nem hiában 
sürgeti a confessionalis tanodát. Ily eljárás mellett végre is a 
szülök szemei'meg fognak nyílni, hogy ezen vegyes tanodákba 
hol veszélyeztetik gyermekeik hitét, többé azokat ne küldjék. 

P F A L Z , oct. A zavarok tartományunk egyesült pro-
testáns egyházában nem akarnak véget érni. Alig engedett 
a királyi consistorium a rationalisticus párt követelményei-
nek néhány pontban, p. o. a káté revisioja tárgyában, melyre 
rendelt bizottmányban több hivők volt, már is újra sértve 
érzik magokat a consistorium egy leirata által , melylyel az 
esperestségek, plébániák, és presbyteriumok a lutheránusok 
és helvéthitüek egyesülésének 50 éves emlékünnepére meghi-
vatnak. A legtöbb város és nagyobb helyek presbitériumai 
megjelenésöket megtagadták, mások Ígérték azon hozzáa-
dással, hogy ez által nem szándékoznak a consistoriumnak 
bizalmi szavazatot adni. A viszály oka azon körülményben 
rejlik, hogy a consistorium a kaiserslauterni központi város 
presbyteriuma aug. 2-án kelt előterjesztményének, hogy az 
ünnep itt, hol 50 év előtt az első közös isteni tisztelet tarta-
tott, illessék meg, és pedig nevezett napon, nem engedett, 
azért, mert a consistorium királyi hatóság levén csak october 
10-ét tekintheté illő napnak, mint a melyen az egyesülési 
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okmány 1-sö Miksa király által megerősíttetett. Azonban 
daczára a consistorium tagadó válaszanak ang. 2-án aziinep-
Kaiserslauternben megtartatott. 

A protestáns presbyteriumoknak a consistorium ellen-
tiltakozásaik tehát tulajdonkép a királynak ezelőtt soha két-
ségbe nem vont felsőbbsége ellen irányul az egyházi ügyekre 
vonatkozólag. Ebből az Isar melletti kormányférfiak, kik 
annyit vesződnek körükbe nem vágó katholikus ügyekkel, 
megtanulhatják mi vár reájok, hogy ha a politikai és egyházi 
e téreni túlhajtásnak könnyen engednek. E küzdelemben 
nem csekélyebb forog kérdésben, mint az hogy valljon a nép-
souverainitás döntö-e, vagy a királyé mint legfőbb püspöké 
a prot. egyházban. 

K L E I N H E Ü B A C H , okt. Tegnap Lövenstein-Wert-
lieim Károly herczeg palotajának föudvarán nagy katholi-
kus gyűlés tartatott, melyre a Majna völgyéből vagy 3500-an 
jelentek meg, és oly sikerrel folyt le, miszerént reményle-
nünk lehet, hogy az adott jó példa Bajorhonban mindenütt 
követésre találand. A herczeg meghívására Mainz, Heidel-
berg, Frankfurt , Aschaffenburg városokból érkeztek vendé-
gek. Szónokoltak Hafner mainzi kanonok, Lindau képviselő 
Heidelbergböl, Falk Mainzból és az aschaffenburgi káplán 
Huhn. Mint korszerű kérdések tárgyaltattak: 1-ör a forrada-
lom harcza Péter széke ellen, azaz a pápa ügye; 2-or az is-
kolai kérdés; 3-or kath. egyletek szervezése. Lövenstein her-
czeg megnyitván agyülést többek között mondá : Hogy egy-
szerű meghívásomra annyian jöttetek, annak bizonyítványa 
miszerént szép völgyünk lakóinak túlnyomó része megértette 
a jelen nehéz, súlyos időkben hol kell menedéket keresni — a 
vallásban. Csak az Istenneli szövetségben van üdv, a tőlie, 
szakadásban üdvtelenség. Továbbá kifejté a herczeg egy hi-
tetlen párt mint iparkodik az élet minden viszonyait Istentől 
elválasztani; hogy a mostani küzdelem nem a protestantis-
mus és catholicismus közötti felekezeti harcz, hanem a ke-
resztényelemnek a divatos pogánysággali harcza. A ki hatá-
rozottan nem fog pártot a jó mellett, akaratlanul is elsodor-
tatik a másik részre. A hivő protestánsok szívesen látott 
szövetséges társaink a jelenkor nagy küzdelmében, közelebb 
állván hozzánk a névleges katholikusoknál, kik a rationalis-
musnak és hitetlenségnek hódolnak. 

Dr. Hafner kanonok hálát mond Istennek, hogy elmul-
tak azon idők, midőn a kath. nép közönyösen viselte magát, 
midőn merész pártok megkísérték öt legszentebbjétől meg-
fosztani. Szónok a mai szép napon megemlékezett a dicső 
őskorról, midőn a német fejedelmeitől, azokkal hitben egy 
levén, vezéreltetett egyház és hazáérti küzdelmekre, és festi 
a mai kor harczának módjait. Meghatóan szólt a pápaságról, 
Piusról, czáfolja a világi hatalma ellen emelni szokott ellen-
vetéseket, és felszólítja a jelenlevőket segélyre ima és ado-
mányok által. Romában a tekintély és törvényes hatalom 
végzetei dőlnek el, mert Roma a közrend alapja. 

Lindau fejtegeti a badeni iskolaügyi viszály eredetét, és 
visszatekint azon jó időkre, a mikor nem volt ily viszály, mi-
dőn az ifjuságneveiése keresztény alapon nyugodott és emel-
lett állam és egyház teljesen kielégíttettek. Most minden 
másként áll. Az uj iskolai törvények folytán a tanoda tisz-
tán államintézmény, elszakítva az egyháztól Az iskolai kér 

dés, ugy miként előttünk fekszik, a szülök nevelési jogainak 
lefoglalása az állam részére, mely nem ád semmi biztosítékot 
a gyermekek vallási nevelésére nézve. Minekünk, mond,köve-
telnünk kell 1) hogy a modern állam szem előtt tartsa hivatását 
mint keresztény állam ; 2) azon jogokat, melyekre igényt 
tarthatunk a személyes szabadságnál fogva, t. i. az iskola-
kérdésben vagy az egyházzali egyetértést, vagy a meddig ez 
létesül, teljes tanitásszabadságot. Falk mindannyiunknak 
megmondta az igazságot a laikusoknak úgy mint papoknak 
és főkép ezeknek. Dicséri a kasinokat. Nekünk mond a 
társadalmi életbe kell befolynunk. A társaskörök oktatnak, 
bátorítanak, előmozdítják a türelmet. Annyira szükségesek 
nekünk, mint viz a halnak. No legyünk tehát henyék, mert 
minden párt csak annyiba vétetik, a mennyit ér. 

Huhn Aschaffeuburgból a mondottakat Bajorországra 
alkalmazza. Ezen ország katholikusainak is a nyilvános élet 
terére kell lépni, mert a) alkotmányos állam polgárai ; b) 
mert a 19 század emberei. Az emberek saját sorsuk alkotói, 
gondolkodjunk arról, hogy ezek ne mások legyenek. 

A gyűlést bezáró herczeg a szónokokat élteté. 

AMERIKA, sept. 26. Midőn Belgiumban Jézus társa-
sága a leggyalázatosabb rágalmak és bántalmazások tárgya, 
egy belga jezsuita t. Smet atya Amerikában az elismerés és 
tisztelet hivatalos okmányait és bizonyítékát szerencsés kiér-
demelni. Ismeretes, a "buzgó küldér hiven evangeliomi missio-
jához mint iparkodott az Egyesült államok, és a határos terü-
let ind törzsei között a jó viszonyokat megállapítani. A béke-
kötésre kiküldött felsőbb tisztek siettek e jó szolgálatot Smet 
atyához intézett levélben elismerni. A levél igy hangzik: 
Tiszt, atya ! Mi alulírottak, az indusokkal kötendő békére ki-
küldött bizottmány tagjai élénken óhajtjuk elismerésünket 
nyilvánítani azon jelentékeny szolgálatokért, melyeketnekünk 
tön és az országnak tartós és sikerrel koronázott törekvései-
vel, melyekkel az ellenséges törzseket arra birta, hogy kor-
mányunkkal alkudozásba lépjenek. Meg vagyunk győződve, 
hogy a kivívott eredményeket csak tisztelendöséged hosszas 
fáradalmas utazásainak és azon befolyásnak köszönhetjük, 
melyet apostoli buzgalma folytán még a legellenségesb vad-
népekre is gyakorol Nem ismeretlen előttünk, hogy köszö-
netünk s elismerésünk csak csekély becscsel birhat szemeiben 
legszebb jutalma levén azon öntudat, hogy sokat fáradozott 
az emberek közötti béke és egyetértés létesítésén. Mindamel-
lett legbensőbb érzelmeinknek rosszul felelnénk meg, ha el-
mulasztanók kijelenteni, mennyire vagyunk tisztelendöséged 
irányában lekötelezve. (Aláírva Harney, Ferri tábornokok, 
és Sanborn békeküldöttek.) 

Smet atya érdemét bővebben fejtegeti Stanley táborkari 
főnök Purcell érsekhez intézett következő levelében : 

Monseigne ur ! Idemellékelve küldöm a bizonyitványt 
melyet a békeküldöttség adott szeretett Smet missionarius 
atyának. F. év május havában a békebizottmánynak sikerült 
Larameé erődben a legveszedelmesebb törzsek néhány fönö" 
keit egybegyűjteni. Azonban az ucpapas ok semmikép sem 
akarának egyezkedni. Ezen körülmények között tisztelendő 
Smet atya, ki munkás életét az igaz vallás szolgálatának 
szentelte és az emberiség érdekeinek, önként ajánlkozott da-
czára élemedett korának az ellenséges táborba menni, hogy 



befolyásával reá birja a főnököket a llice erődberii megjele-
nésre. Es fáradozása teljes sikert aratott. 

Csak halvány képét nyújthatom ezen utazás veszélyei-
nek és nélkülözéseinek. Csak egyedül Smet mehetett sértet-
lenül e kegyetlen vadak közé, és jöhetett vissza épen. Ott 
léte alatt egy főnök igy szólott hozzá: Bárki más, mint te a 
„fekete ruha" (igy nevezik öt) jött volna ide, ez utolsó napja 
leendett. A tisztelendő atya magával Galpin urat mint tolmá-
csot vitte, kinek neje egy indusnö az ucpapas-ok törzséből. 
Ezen nő jó katholika, és kitűnő személy, melyen meglátszik, 
mi jót eszközölhet a vallásj és polgáriasodás. Elhagyván 
Rice erődöt Smet atya nyugatnak tartott. A megfutandó 
pálya oda és vissza tesz vagy 700 a. mföldet. Smet az indu-
sok által fekete ruhának vagy a „nagy orvosság emberének" 
hivatik. Ha közöttük van, mindig papi öltönyben és kereszt-
tel jár (3 az egyetlen fehér, ki iránt az indusok rokonszenv-
vel viseltetnek. Azt mondják róla, hogy ő az egyetlen fehér 
bőrű, ki soha nem hazudik. Fogadtatása a táborban nagy-
szerű volt. 20 ezeren jöttek elébe, és a főnökök lóháton kisér-
ték a táborba. Ottléte alatt a főnökök őrködtek mellette, ne-
hogy valamely indus, talán a harezban elesett rokonért 
raj ta mint fehéren vegyen boszut. Napközben a nők csecse-
mőiket hozták sátorába, hogy áldaná meg őket. A nagy 
gyűlésben a főnökök a hareznak véget vetni Ígérkeztek» 
miután a fekete ruha a béke szavait hozta meg. Főharczosaik 
kőzöl többeket küldöttek, kik Smet atya társaságában erő-
dünkben jnnius 30-án megérkeztek. 

Vidékünkön talán ötven év óta nem volt oly számos 
gyülekezet A képviselt törzsek területe hatszor akkora, mint 
Ohis állama. Az aláirt béke még csak a senatus megerősíté-
sére vár, hogy törvénynyé váljék. 

Bárminő legyen is a kötött béke eredménye, mi soha 
sem feledendjük Smet atya önfeláldozó odaadását, ki 68 éves 
korában, a nyári hőség idejében nem késett ily hosszú veszé-
lyes utat tenni, egészségtelen vidéken minden perezben kitéve 
annak, hogy fejbőre levétessék, minden jutalom nélkül, csak 
a további vérontás meggátlására, vad fiai lelki és testi 
javának előmozdítására. A yanctonnais-k „két medvéről 
nevezett" főnöke a gyűlés végén ezeket mondá: Ha meg fo-
gunk telepedni, hogy magot vessünk, állatokat neveljünk, há-
zakban lakjunk, azt akarjuk, hogy a „fekete ruha" közöt-
tünk maradjon, és még más fekete ruhásokat is vezessen ide 
Meghallgatandjuk szavaikat, és a nagy szellem megáldand 
bennünket. 

IRODALOM. 
„Douze ans de séjour dans la Haut-Ethiopie" par M. Arnauld 

d ' A b b a d i e . 

(Folyt.) 

Bizonyos szentpontból véve a dolgot minden utazó mis-
sionarius, kinek szoros kötelessége a kath. igazságot terjesz-
teni minden népek közt l i ig a régiek névről sem ismerték 
a proselytismust, habár aljas mythologiáik sok izben talál-
koztak is egymással és mintegy egymásnak kezet nyújtot-
tak : a keresztény utazónak fő gondjai közé kel! számítani a 

ker. hit helyzetére figyelni cs annak világosságát terjeszteni.. 
O siet, mert fél, nehogy a lelkek előbb kényszerüljenek1 az 
örök bíró előtt megjelenni, mint meg volnának mosva és 
egyesültek volna Jézus megváltási müvével; meg van győ-
ződve, hogy ő felelős testvéreinek, embertársainak üdvéről, 
s azért mindjobban siet mind a napnak veszélyes fényében 
mind az éj sötétjében, mely nem kevesbbé veszedelmes ; min-
den bokron hágy valamit véréből, nem enged magának 
nyugtot, és végre kimerülten, félholtan megérkezik a halál 
árnyékában ülök országába, megnyitja fonnyadt, epedezö 
ajkait, hirdeti az evangéliumot, kiképez egykét catechistát, 
megkeresztel néhány catechumenust, mig kevés időre reá a 
hóhér durva kezét érzi vállaira nehezedni. Megragadják őt, 
levágják fejét és gondolják, mindennek vége. De ime egy-
két év múlva a legyőzött paganismus körében egy templom 
emelkedik, egyház alakul és virágzik föl ; ezen egyház azon 
utazó által lett alapítva, kiről imént szólánk és ki szent volt, 
mint szent tiszteltetik. Ime az első kötelme, az első dicső-
sége a kath. utazónak ! 

Azonban nincs mindenkinek ily rendkivüli hivatása 
nincs mindenkinek ily dicsőség szánva ; ott látom a missio-
narius mellett a tudóst, ki utazva nem hirdeti ugyan az 
evangéliumot, hanem inkább megerösiti, bebizonyitja azt. 
Ha ő bölcsész : gondosan összeszedi a népek dogmáit, melyek 
közt megjelenik ; azokat elemezi, mintegy átszűri, és két 
nagy osztályba rendezi : tudnillik olyanokra, melyek termé-
szeti vagy hagyományozott igaszságok, kisebb vagy nagyobb 
mértékben eltorzitottak ; és olyanokra, melyek szörnyeteg 
hibák, s melyek a barbár, mélyen alásülyedt nemzetek elá-
talkodot.tságából, megromlott képzelödésükböl származnak. 
Az egyik osztály szintúgy mint a másik a keresztény igazsá-
gok mellett tesz bizonyságot: kideríti, hogy bizonyos szük-
séges vallásigazságok mindenütt föltaláltatnak, de a keresz-
ténység elemén kivül mindenütt meg is rontattak. Ha a 
tudós utazó nyelvbuvár : behat mélyébe az oly igen elszapo-
rodott idiomáknak az ismeretlen földön, hová ö talán először 
hatolt, hogy egykor mindezen nyelvfajokat eredeti egysé-
gökre vigye vissza. Ha term észét-búvár, geologus: keresni 
fogja maga körül mindenütt az u j érveket, melyek nemünk 
egysége mellett harczolnak, melyek bizonyságot szolgálnak 
az általános vizözön által okozott fölforgatásokról, tehát a 
Mózses által elbeszélt nagy dolgokról. Mint őszinte és hü 
tanú más részről nem mulasztandja el fölhozni a tünemé-
nyeket, melyek hitével ellenkezni látszanak, mert hite sok-
kal alaposabb, nagyobb, hogysem ily látszólagos ellentétektől 
megrettenne. Mint Columbus Kristóf a levegőben keresztet 
alakit, és tovább megy! 

Emlitém, hogy a keresztény utazó a tudománynak is 
növelője, előmozdítója; ezt az említettekből könnyű fölfogni. 
Hozzátévén azonban azt is, hogy a népek közti leendő béké-
nek előkészítője; ez egyike legszebb missioinak. Minden ke-
resztény köteles szivböl gyűlölni a háborút, lelkéből szeretni 
a békét, és mindent elkövetni, hogy ennek országa szilárdul-
jon, gyarapodjék. Es ime a keresztény utazó erre nézve so-
kat tehet, ha mint d'Abbadie, jóakaró őszinteséggel mutatja 
ki, melyek a népeknek valódi erkölcseik, és mely oldalról 
lehet legkönnyebben hozzájok férni. Minél kisebb számúak 
az utazások, annál gyakorinbbak a háborúk. Mert igen köny-
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nyen azt képzeli magának az ember, hogy más népek vadak, 
barbárok, gyűlöletesek, és ha valamely utazó azt mondja, hogy 
az nincs ugy, söt inkább, hogy evvel vagy avval a nemzettel 
igen könnyük, igen kellemesek a viszonyok, a kedély meg-
szelídül, a régi gyűlölet elenyészik, és baráti kezet nyuj tunk 
a nemzetnek, mely ellen kiirtási szándékból már fegyvereinket 
élesítettük. Elkezdjük végre!azt[szeretni; és imeez a keresztény 
utazónak müve, ha ö fölfogja hivatását, mely egyszersmind 
legszebb müve a keresztény irgalmasságnak. 

Abbadie felső Aethiopiáról irt jele3 könyvében jól meg-
felelt mindannak, mit egy keresztény utazótól méltányosan 
lehet követelni; és ez a legnagyobb dicséret, melyet róla 
mondhatunk. O 1837-iki deczemberhóban kelt utrn két ne-
mes ambitiótól lelkesitve. Tudnillik ő katholikus és franczia 
volt, es hő vágya vala hitének és hazá jának kettős befolyását 
a távolban is lehetőleg érvényesíteni, teljesiteni. Lá tn i fog-
juk , mennyiben ért czélt. Először is valóban az isteni gondvi-
selés és nem valamely vakeset, ismeretségbe hozta őt egy 
missionariussal, ki ugy tekinthető, mint a tegraiei missionak 
alapitója. Utazónk Sapeto atyával, és saját testvérével, ki 
hosszú ideig volt kénytelen vele megosztani az ut fáradalmait, 
jö t t Aethiopiába. Ezen,eddig oly rosszul megvizsgált országbaja 
kucayari révpartból hatolt, mely a vörös tenger nyugati részén 
van. 1838-i februarhó 17-én Mussawa szigetre érkezett, mely-
nek gyönyörű leirása foglaltatik müvében. Mussawa azonban, 
mely sok ideig Aethiopiához tartozott és keresztény volt, ma 
mahomedán és a liedjazi pasától függ. A kettős kúpu mecset 
Cheik el Hammal név alatt, az aethiopiak szerént, első apo-
stoluknak, Frumentiusnak tiszteletére épült templom volt. Va 
lóban fájdalom arra gondolni, hogy Jézus Krisztusnak hajlé-
kai a tévelynek lettek tanyáivá és nem titkolhatjuk el abbeli 
vágyunkat , hogy a szent mise imadaljai hangozzanak mielőbb 
sz. Sophia boltivei alatt és mindazon régi basilikákban, melyek 
a keresztényektől elraboltattak és mecsetekké lőnek vál-
toztatva. 

(Folyt.) 

VEGYESEK. 
— H a y n a 1 d Lajos érsek ő exclja legközelebbi fő-

pásztori körút ja alkalmával a zombori u j templomra adott 
3000 frton kivül a futaki kath. iskola építésére 300, a tűz-
vész által károsult mária-pócsi zárdának 100, a csütörtökhe-
lyi góth kápolna kijavítására 100 s a bajai legény egyletnek 
100 frtot kegyeskedett adományozni. 

— S z a n i s z l ó Ferencz püspök ő xclja, kinek bőke-
zűségéből alig épült föl N.-Várad első ékessége, a sz. József-
ről nevezett árva-intézet, máris nagyszerű épületet emeltet az 
irgalmas szüzek részére, atyai kezeinek kifogyhatlan áldásait 
40,000 forintnyi alapítványban árasztja ismét szeretett és hi-
ven szerető clerusára. Az alapítvány következő részletekre 
van fölosztva: 10,000 fr t a papn. bölcsészeti tanfolyam 3 ta-
nárának fizetésére ; 6000 fr t a theologiai tanárok fizetésének 
javí tására ; 2000 frt a praeparandisták catechetája fizetésének 
javítására ; 2000 frt a megyei kórházi lelkész fizetésének ja-
vitásárá ; 2000 fr t a megyei rabok lelkésze fizetésének javítá-
s á r a ; 2000 fr t a sz.-József intézeti tanfelügyelő fizetésének 

javitására, 5000 a szegényebb jövedelmű káplánok fizetésének 
javítására ; 4000 fr t a főtemplom zenészei fizetésének javitá-
sára; 5000 az elaggott papok alaptökéjének növelésére; 2000 
fr t pedig különféle ajtatos czélokra. Mindehhez gondolva a 
többi jótékonyságot le kell borulnunk a nemes sziv előtt, 
mely önmagára nézve oly szeretetteljesen túladva azon, mit a 
világ lelketlenül gyűjt, és bálvány gyanánt imád, mások szük-
ségleteinek fedezésében, bajainak enyhítésében keresi és leli 
föl örömét. 

- F o g a r a s s y Mihály erdélyi püspök ő nmlga a dé-
esi iskola nagyobbitásának költségeihez 200 frttal járulni, s 
az apa-nagyfalusi templom számára egy szép nagy harangot 
méltóztatott öntetni. (P. H.) 

— A spanyol igazságügyi miniszter megszüntette azon 
6 millió reálnyi segélyt, melyet az előbbi kormány engedé-
lyezett a papnöveldéknek. Ez azután nem minister, hanem 
dominator justitiae, és azt hiszi, hogy ő igazságtalanság áítal 
is szolgálhat igazságot ; papokat illetvén a dolog, bizony 
igen sokan vannak vele e nemes véleményben. 

— Spanyolországból a jezsuiták kit i l tat tak; de mint 
egyik nem ultramontán, hanem inkább zsidó lapban olvassuk 
ha a cultus-szabadság meg lesz alapítva, szabad lesz ismét 
visszajönniők és a törvény azon oltalomban részesitendi őket, 
mely biztosítva lesz minden cultusra nézve; a jelenlegi rend-
szabályt politikai szükség szülte. — H a a jezsuiták politice 
vagy moraliter gonoszok, becsületes politika sohasem tűrhet 
meg ily emberfajt ; ha nem olyanok, és nehezen is olyanok, 
mert hisz a visszatérés ismét meg leend nekik engedve, ak-
kor becstelen politika az, mely ártat lan és igy ártalmatlan 
embereket hazájukból kitilt, ekkép meggyaláz, tehát erköl-
csileg meggyilkol. 

— FJorenczben a temetkezési társulat, mely minden 
papi közbejövetelt és tisztkedést mellőztetni óhajt a temetke-
zésnél, gyűlést tartott, melyben az elnök nagy pathossal adta 
elő, hogy az egyenlőség elve követeli, miszerént mindenki 
egyenlőn temettessék el, s azért a társulat tagjai kötelessé-
göknek ta r t sák , minden tagtársnak temetésén megjelenni, 
a társulat pedig rang és kor különbsége nélkül egyenlő, meg-
határozott végtiszteletben részesiti az elhunytat. Hát zavarná 
az az egyenlőséget, ha mindenkinél pap is egyenlőn .jelen-
nék meg ? 

— A görög-keletiek derekasan rendezték egyházi, is-
kolai, alapítványi ügyeiket, és a szabályozás ő Fölsége által, 
már sanctionálva van. Autonomiájok teljes, az egyház befo-
lyása, söt vezérlete mindenben biztosítva. Ha van szent irigy-
ség, bizony evvel tekintünk körülsánczolt önkormányza-
tukra . Karloviczon egy hittudományi tanintézet állitta-
tik, melyben öt rendes tanár fog működni egy segédtanítóval, 
a tanárok fizetése áll 1400 frtból tizévenkénti 200 forintnyi 
pótlékkal s 30 évi szolgálat után az eredeti fizetés nyugdijá-
va l ; hittudományi tanárok képzésére 600 fr tnyi állandó 
ösztöndíj rendeltetik stb. — Mintha előbbre [volnának, 
mint mi ? 

— Biscayaban a jezsuiták mellett a férfiak, Sevillában 
pedig az irgalmas nénikék mellett a nök nyújtottak be a spa-
nyol kormányhoz folyamodványt, melyben a zárdák ellen ho-
zott törvény fölfüggesztését kérik. Kolostorok ellen sokszor 
dühöngtek már kormányok, de az egyedül jótékonysággal, 
szeretet müveivel foglalkozó szerzetes vagy más vallási testü-
letek megtámadása, megszüntetése egyedül a forradalom hu-
mánus müve szokott lenni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. az. 
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TARTALOM: Jogosult-e az államoktatás? — Peitler 
Antal püspök beszéde. — A papság és a tudomány. — Egy-
házi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Jogosult-e az államoktatás? 
A midőn az 1848-ki XX. törvényczikk a hazá-

ban lévő vallási társulatok teljes jog-egyenlőségét s 
viszonylagosságát kimondotta: a képviseleti alkot-
mányosság azon postulatumának adott kifejezést, 
mely a szabadságot vallási tekintetben is a köztör-
vény végpaizsa alá helyzi. 

Elvet mondott ki, — részletes alkalmazást azon-
ban nem tett. Jelesen az államnak viszonyát az 
illető vallási társulatok irányában nem körvonalozta; 
a népnek vallás — erkölcsi neveléséről vagyis a 
néptanodákról is csak annyiban intézkedett, a meny-
nyiben az illető ministernek meghagyta : hogy meg-
hallgatván az illető vallás-felekezeteket a jövő or-
szággyülés elébe törvényjavaslatot terjeszszen. 

Miután azonban a képviseleti rendszerből nem 
csak az egyéni hanem a társulati szabadság, függet-
lenség s önelhatározási jog önkényt foly; továbbá 
miután az idézett törvényczikk a protestánsok 
(179°/,) törvénybiztositotta jogait, s önkormányza-
tát érintetlenül hagyta ; sőt a XX-ik törvényczikk 8. 
§-ban, s legújabban az 1868-ki IX. törvényczikk 3. 
§-ban a görög keletiek biztosittatnak, hogy „egyházi, 
iskolai és ezekre vonatkozó alapitványi ügyeiket az 
ország törvényeinek korlátai között ö n á l l ó a n 
intézhetik, rendezhetik s congressusokon alkotandó 
s ő Felsége által jóváhagyandó szabályok értelmé-
ben saját közegeik utján önállóan kezelhetik s igaz-
gathatják ;" jogos mindenesetre a lehozás, hogy : a 
törvény a katholikusokkal sem kivánt m o s t o h á b b a n 

bánni, hanem azokat az egyenlőség s viszonylagos-
ság elvénél fogva ugyanazon szabadságokkal, me-
lyekkel a többi hitvallások birnak, felruházni. 

A mely jognál fogva tehát más hitfelekezetek 
tanodáikat, melyeket eddig birtak továbbá is meg-

tarthatják, ujakat állithatnak, azokat önállólag be-
rendezhetik s igazgathatják ; ép oly joggal tehetik 
ezt a katholikusok is — természetesen mindig az ál-
lamnak főfelügyelete alatt. 

És ime ez azon pont, mely már eddig is sok oldalú 
fogalom-zavarnak nyújtott anyagot, ez azon pont, 
mely — ugy hiszem — az oktatási törvényjavaslat-
ban is a vallási susceptibilitásokat annyira felköl-
tötte. Nem mintha a vallásoknak önkormányzati 
j(*ga abban elnyomattatnék : hanem mivel az állam 
befolyása a különféle vallások tanodáira nincsen tü-
zetesen körvonalozva. A kellő határnak kitűzése 
tehát azon gordiusi csomó, melynek nem kettévágása, 
hanem megnyugtató megoldása a jelen országgyűlés 
feladata. 

Nem uj, de mindenesetre sajátságos tünemény, 
hog) M államoktatás épen azok soraiban találja 
leghatalmasabb védőit, kik különben az államtelj-
hatalomnak ellenei, kik a törvényes szabadságnak 
barátjai, kik a tudományi, művészeti, ipar s keres-
kedelmi , szabadságnak meleg pártolói. Pedig a 
szabadsággal mi sem ellenkezik inkább, kivált a 
lelkismeret szabadságával, mint az államoktatás. 

Vannak minden embernek az Istentől adott, 
vele született, semmi szin alatt el nem idegeníthető 
jogai. S ezek a vallás, a lelkismeret, a lelki tehetsé-
gek lehető tökéletesedése. Ezekbe erőszakosan bele-
nyúlni az államnak nincsen joga. 

Az ujabb államtudósok a jogállamot (Rechts-
staat) állították fel mintául, mely szerint az állam 
élete a jogon alapul. De a jog nem czél, hanem esz-
köz az élet minden czéljainak létesítésére. Az állam 
tehát utat készíthet, eszközöket nyújthat, közbenjáró 
lehet; de sem vallási, sem erkölcsi, sem tudományos 
tekintélyt nem ölthet, sem bíróul fel nem léphet oly 
kérdésekben, melyek ama körökben fekszenek. A 
mivelődést előmozdíthatja, segedelmet nyújthat, a 
tudományt s ennek eredményeit gyümölcsözővé te-
heti; de a mivelődés jellemét s terjedelmét önérdek-
ből szolgájává nem alacsonyíthatja. 

Mily irányú legyen a népnevelés, melyek le-
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gyenek annak korlátai, vagy terjedhetősége azaz 
mit kell s mit szabad tenni az államnak, meghatá-
rozza a jog, nem azon jog, mely az államnak mint 
abstract fogalomnak kifolyása, hanem azon örök 
változhatlan szent jog, mely az ember személyiségét 
az állambani elmerülésből kiemeli, önállóságának s 
saját becsének öntudtával megajándékozta, mely az 
embert megtanitotta, hogy ő mint egyén az állam 
létegzetébcn számba veendő. Az állam kívánhatja, 
hogy minden gyermek oktatást nyerjen; de hogy 
a szülék gyermekeikre nézve az oktatás egy vagy 
más nemét, egy vagy más módszerét egyebek fölött 
elfogadják, ezt nem parancsolhatja. 

A köznevelés az adózók filléreiből történik, te-
hát az adózók akarata, lelkismerete tekintetbe veendő. 
S lia XIV. Lajos egy erkölcsileg kiaszott parlament-
nek az ismeretes „l'étát c'est moi-t" odavetheté, ugy 
az adózó szülék százszorta nagyobb joggal mondhat-
ják magukról : az állam mi vagyunk ! Joguk van 
tehát követelni, hogy az oktatásból, melyben gyer-
mekeik részesülnek mind az száműzve legyen, mi 
lelkismeretüket nyugtalanitná. A tanitó a szüléket 
csak helyettesíti ; joguk van tehát követelni, hogy a 
tanitó velők karöltve kedvenczeiknek eszét s szivét 
nemesítse, akaratát szilárdítsa s képessé tegye az 
élet viharain át biztos lépésekkel haladni, — joguk 
van végre követelni, hogy semmi nemű tantárgyakba 
hitellenes, erkölcstelenitő s a vallási szertartásokat 
gúnyoló észrevételek ne elegyitessenek. 

Igen — de az államnak van joga a közbizton-
ság fentartására minden eszközt felhasználni, ezek 
közé pedig a népoktatás is tartozik, vagy mint a 
„Pesti Napló" oktober 2S-ki számában Macaulay 
idéztetvén állíttatott: ha az államnak van joga 
akasztatni, van joga tanitani is. 

Igaz, az állam köteles a jogbátorságot fentar-
tani — de erre nem szabad oly praeventiv szabá-
lyokat alkalmazni, melyekkel mások jogai sértetnek. 
Praeventiv rendszabályoknak csak ott van helyök, 
a hol jogsérelemtől tarthatni ; különben megszűnik 
a szabadság. A szellemi dolgok kényszert nem tűr-
nek. Valamint abból, hogy az állam köteles az er-
kölcsiséget védeni s ápolni, nem következik, hogy 
joga van vallás- s erkölcstanitóul fellépni, ép oly ké-
véssé lehet a jogbiztonság fentartási jogról az állam-
oktatás jogosultságára következtetést vonni. 

Továbbá a ki a népnevelést kezében tartja, az 
rendelkezik a nép erejével is, mert rendelkezik a 
nép irányával. S ez valamint áldásthozó lehet becsü-
letes kormány kezében, ép oly veszélyes fegyver 

lehet a szabadság elnyomására s a nép démoralisa 
tiójára, rosz kormány kezében. A nemzetek sorsá 
azonban nem szabad az emberek subjectivitásári 
bizni. Talleyrand-Perigord Francziaországnak nerc 
legjellemteljesebb, de egyik leggenialisabb államfér-
fia az 1791. Constiíuántban a közoktatásról azt 
mondá: „hogy az éltető része azon alkotmánynak, 
mely a szabadságot s egyenlőséget hirdette." „Az 
alkotmányt tanulni kell s a jogok magyarázata 
képezendi ezután a gyermekek uj kátéját. A vallás-
tan ugyan lehet az elemi oktatásnak tárgya, de az 
a morálról el leend különözve s az anyákra bizatik 
e megható hivatásukat azon halhatatlan elvek sze-
rint intézni, melyeket az „Emil"-nek szerzője (Rous-
seau) a világnak hirdetett." Ezen nyilatkozat össze-
vetve a franczia forradalomnak közoktatási törvény 
pliasisaival, igen tanulságos. 

1791-től — 1802 ig, tehát tizenegy év alatt, 
nyolcz oktatási törvényjavaslat terjesztetett elő a 
nép képviselőinek, *) s életrevalósággal egy s-m 
birt. Természetes dolog ! 

(Vége köv.) 

Peitlcr Antal József 
váczi püspök ur ö méltóságának elnöki megnyitó beszéde a 
Szent-László-Társulat 1868. szeptember 22-ikén Győrött tar-

tott közgyűlésében. 

Nagyérdemű társulati nagygyűlés ! 
Minthogy a Szent-László-Társulat igen tisztelt tagjainak 

nagyszámú megjelenését egyletünk iránt tanúsított meleg 
részvét és lelkesedés biztos zálogául tekintem: kedves kötel-
met teljesítek, midőn ezen vallásos és hazafias érdekeltségért 
legőszintébb s legforróbb bálámat nyilvánítom, s önöket az 
Urban legszivélyresebben üdvözlöm. 

Siettünk e helyre nem csak azért, mert szabad királyi 
Györ városa vallás, történelem, alkotmány s műveltség tekin-
tetében édes hazánk nevezetesebb városai közt majdnem az 
első helyet foglalja el: hanem azért is, mivel a város főtem-
plomában sz. László királyunk koponyaereklyéje őriztetik, 
tiszteltetik ; ki iránt, mint a hajdanban hazánk felejthetlen 
dicső királya, most pedig pártfogónk, s egyletünk védnöke 
iránt az önzetlen tisztelet kegyeletes érzetével viseltetünk ; 
megjelentünk itt, mivel e nemes város derék lakói közöl szám-
talanokat levén szerencsénk társulatunk lagjai között tisz-
telhetni, azon részvétnél fogva, melylyel társulatunk érdekei 
iránt viseltetnek, szives baráti fogadtatásra számitottftuk ; s 

*) Szerzői ezeknek valának : Talleyrand, Condorcot, 
Lepelletier, Robespierre, Daunou, Lakanal, Roger-Martin, 
Chaptal, Luciau-Bonaparte, Fourcroy. Ezek mindegyikében 
nemzeti nevelésről, köztársasági erényekről, az állam jogáról 
a népnevelés iránt, régi előítéletek kiirtásáról, tanszabadság-
ról, de az állam-törvények szellemében, vallás nélküli köz-
erkölcsiségről történt említés. 
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mivel a mólt. s fut. megyés püspök ur, kinek egyéb jeles 
erényeit emliteni szerénysége tilt, s ki a keresztény szeretet 
gyakorlatában méltó utóda annak, kinek nevét viseli, a mult 
évben Esztergomban tartott nagygyűlésünk alkalmával szí-
ves volt minket meghívni, s e város tisztelt polgárainak or-
szágszerte ismert vendégszeretete biztosítékot nyújtott aziránt, 
hogy azon egylet tagjait, melynek feladata a ker. könyörüle-
tesség gyakorlata által a haza s egyház legüdvösb ezéljait 
előmozdítani, terjeszteni, virágzásba hozni, magyar szivesség-
gel fogadni mindenkor kész leszen. Ezen kegyesség- és szi-
vességért, melyet máris oly nagy mértékben tapasztalni s 
élvezni szerencsések vagyunk, méltóságodnak és szabad ki-
rályi Gryör városa igen tisztelt polgárainak magam s tagtár-
saim nevében a legőszintébb legforróbb hálaköszönetet nyil-
vánítani édes kötelességemnek tartom. 

A multévi nagygyűlésen tartott igénytelen beköszöntő 
beszédemben visszapillantván a Szent-László-Társulat lefolyt 
hét évi életére, egész őszinteséggel feltártain, hogy társula-
tunk az utolsó két évben nem oly arányban gyarapodott, 
mint várni lehetett volna ama lelkes részvéttől, mely a tár-
sulat iránt alakulása kezdetén, s utóbb is nagy mérvben mu-
tatkozott; mely kedvezőtlen eredményt nem annyira a társu-
lat iránti érdektelenségnek, mint inkább a lefolyt két évben 
hazánkat sújtó elemi csapások okozta lehangoltságnak, mely 
a köz- és magán életre méltán zsibbasztólag hatott, tulaj-
donitám. 

Keserű fohászok törtek ugyan akkor elő a most jelzett 
tapasztalások folytán elszomorodott keblemből, de egészen el 
nem csüggedtem sőt reményteljesen néztem a jövőbe : mert 
tudván, hogy a hitélet a szeretetben, az erő az egységben, a 
siker a kitartásban gyökeredzik, s Isten után qui dat incre-
mentum, bizván a püspöki kar, a lelkipásztorok, s azon hála 
istennek nem csekély számú világi hivők fáradhatlan buzgal-
mában, melylyel eddig egyletünket oly lelkesen felkarolták, 
pártolták, társulatunk majdani emelkedését, virágzóbb álla-
potra juttatását bizton reméltem. 

Es reményem nem csalt. Mert a jelen évben a keresz-
tény szeretet nagyobbmérvü áldozatkészséget tanúsított, mint 
az előbb lefolyt két évben ; amint ezt a hivatalát páratlan 
buzgalommal teljesítő titkár ur jelentése bővebben ki fogja 
deriteni. 

Ámbár pedig a társulat ügyei, akár a tagok számát, 
akar az adakozások menynyiségét tekintjük, kedvezőbb for-
dulatot vőnek: magasztos feladatának azonban most sem 
képes minden tekintetben megfelelni. Még mindig áll az : a 
mag el van vetve, az alap le van téve, az áldást Istentől vár-
hatjuk, ha mi is, utódaink is a keresztény könyörületesség 
szent müvét folytatni fogjuk, ha törekvésünket oda irányoz-
zuk, hogy a társulat tagjainak száma szaporodjék, mert csak 
is akkor, ha a munkás kezek szaporodnak, lesz bővebb a 
a vetés, s Isten termékenyitö áldásával gazdagabb az aratás. 

Minél magasztosabb a fél, melyet a társulat üdvös mun-
kássága tereül kitűzött — mely nem egyéb, mint Pius pápa 
ö Szentsége iránt fiúi szeretetünket, hűségünket, ragaszkodá-
sunkat tanúsítani, s öt, ki a kath. világ főtanitója, főpapja s 
fökormányzója, a kath. egyház gyupontja, ki annyi oldalról 
megtámadtatva, mint megdönthetlen szikla áll a világ tengerén 
s hajlott kora daczára sz. egyházunkat törhetlen hősiességgel 

kormányozza, bízván a mennyei föpásztorban, kinek ő hely-
tartója a földön; s ki a jobb gondolkozásuak általános tiszte-
letét nem fegyverrel, hanem mint a jog, s igazság rendületlen 
bajnoka vivta ki : szorongatott állapotában segélyezni ; moly 
nem egyéb, mint édes hazánkban szeretett testvéreinket val-
lás-erkölcsi törekvéseikben, egyházak, iskolák, óvodák s egyéb 
hasznos intézetek emelése, fentartása, felszerelése által gyá-
molítani ; mely nem egyéb, mint tevékeny szeretetünk körét 
az ország határain tul is kiterjeseteni, jelesen keleten, hol 
saját véreink közöl igen soknak anyagi s szellemi tenkintetben 
sanyarú helyzet jutott osztályrészül, kik ha tőlünk elszakad-
tak is, testvéreink lenni meg nem szűntek, s szorongatott hely-
zetükben segélyünkért esdenek ; annál buzgóbbnak kell lenni 
azon törekvésünknek, hogy a tagok számának gyarapodása 
által nagyobbodjék az anyagi alap s annak fokozatos növe-
kedése által a keresztény könyörületesség gyakorlata évről 
évre tágasabb tért foglaljon ; mert ha az évenkinti 72 krban 
megállapított tagdíj azon arányban nő, mely a hazánkban lé-
tező kath. számának megfelel, roppant pénzösszeg fog éven-
kint rendelkezésünk alá jutni a társulati jótékony czélok elő-
mozdítására. 

Hazánkat s testvér-tartományait körülbelül 8 millió 
katholikus lakja. Tekintve kath. testvéreink e nagy számát, 
indokolva látjuk a főméit, herczeg-primás mult-évi nagygyű-
lésünk alkalmával szónoki emelkedettség, s lélekbensöség 
hangján elmondott beszédében kifejezett azon buzgó óhajtását, 
vajha a Szent László-Társulatnak annyi tagja lenne, a hány 
teljeskoru katholikus van az országban. Bár ezen buzgó óhaj, 
ez ige mielőbb testté lenne. 

Igaz, hogy ezen most emiitett óhajtás első tekintetre 
merésznek látszik. De ha a társulat tagjai feladatuk komoly 
megoldását szivökön hordják, a kívánt eredményt, ha nem is 
egyszerre, ha nem is oly nagy mértékben, de előbb utóbb mégis 
elérhetjük. De erre okvetlenül szükséges, hogy minden tag, 
mint szerény és buzgó munkás a hit hatalmával, a szeretet 
erejével a társulat ügyét felkarolja ; kell, hogy mindenki meg 
legyen győződve, miszerént a hitélet a szeretetben, az erő az 
egységben, a siker a szilárd kitartásban, a legszebb s legéde-
sebb jutalom a jó cselekedetek öntudatában áll : Gloria nostra 
liaec est, testimonium conscientiae. Non census tituli, nec 
clarum nomen avorum, sed probitas magnos, ingenium-
que facit. 

A keresztény szeretet találékony: kinek szivét ezen 
mennyei érzés, Istennek ezen egyik legdrágább adománya he-
viti, mindenkor elég eröt és kitartást fog érezni magában arra, 
hogy mindazt, mi embertársainak anyagi s szellemi, földi s 
túlvilági boldogságát előmozdítja, örömteljes készséggel, mely 
fáradságot nem ismer, s a netán előfordulandó nehézségektől 
meg nem retten, felhasználja. 

" Az igy lelkesült katholikus bármily akadálytól sem 
riad vissza, mert az Isten s embertársai iránti szeretet, mely 
magát szivébe beékelte, s mely szándokának, határozatának, 
s tetteinek förugója, a szent czélért vivandó harczában nem 
csak támogatni, hanem győzelemre is fogja segélni. i 

Aki a világ folyamát, annak kisebb nagyobb esemé-
nyeit, többféle jótékony, hasznos s üdvös intézetek keletkezési 
módját figyelemmel kiséri, csakhamar azon meggyőződésre 
jut, hogy nem minden nagyobbsfcíéi'ü vállalat a gazdagok S' 
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hatalmasok pénzadományainak köszöni létét s állandóságát, 
hanem, hogy számtalan az Isten dicsőségére, az egyház s em-
beriség javára tett nagyszerű alapítványok egyesektől gyűj-
tött fillérekből keletkeztek olykép, hogy a minek alapját egy 
nemzedék kisebb-nagyobb adománya vetette, meg annak ki-
egészítését, fentartását az utódok áldozatkészsége nem csak 
biztosította, hanem fel is virágoztatta. 

Ezt az Isten is ugy akarta, ugy akarja. Mert ő, kinek 
atyai gondoskodása mindnyájunkra kivétel nélkül kiterjed, 
mindnyájunknak akar alkalmat nyújtani arra, hogy a ke-
reszténység főparancsának, a szeretetnek gyakorlata által 
érdemeket szerezhessünk ; mert ő a szegénynek jó czélra szánt 
fillérét anynyira becsüli, mint a gazdagnak ezreit. Haec facit, 
ut veniat pauper quoque gratus ad aras. — (Ovid.) 

Kifogás alá nem eshető állítás, hogy czélt eszköz nélkül 
elérni nem lehet : „qui vult finem, debet velle prius media." 
— Hogy tehát a társulat czélját előmozdíthassuk, kell, hogy 
az arra vezető eszközöket felhasználni tudjuk. 

Bátor vagyok ezek közöl néhányat a mélyen tisztelt 
nagygyűlés becses figyelmébe ajánlani. Az első, melyet leg-
practicusabbnak, legczélszerübbnek tartok, az, hogy minden 
egyes tag szoros kötelességül tekintse a társulatnak évenkint 
öt, hat, vagy tíz u j tagot szerezni. Alig van t. társulatunknak 
csak egy tagja is, kinek testvérei, jó barátai, ismerősei nem 
volnának, kiket mivel velők bizalmasb összeköttetésben van, 
nem csak a Szent-László-Társulat czéljának üdvös voltáról 
meggyőzhet, hanem egyszersmind arra is bírhatja őket, hogy 
a társulat tagjai közé magukat felvétessék. 

Ezen eszköz okos felhasználása könnyen azt eredmé-
nyezhetné, hogy a társulat tagjai pár év alatt 200,000-re sza-
porodnának, kiknek tagdijai évenkint 144,000 forintot ten-
nének ki. Harmicz-negyven év múlva a Szent-László-Tár-
sulat oly szerencsés helyzetnek örvendhetne, hogy évenkint 
roppant pénzerővel rendelkeznék s üdvös czéljait a legnagyobb 
mérvbon mozdíthatná elő. — Én, mint a társulat egyik igény-
telen tagja, ezen eszközt, melyet teljes meggyőződésből aján-
tok, buzgón fogom felhasználni s sikeréről nem kételkedve, 
remélem, hogy a jövőévi nagygyűlés alkalmával névszerént 
fogom megnevezhetni azokat, kiket tagokul megnyerni sze-
rencsés leszek. 

(Vége köv.) 

A papság és a tudomány. 

Nagy-Sándor szemrehányásokat tőn Arisztotelesnek a 
miatt, hogy tudományos ismereteit másokkal közié, ekép Ír-
ván neki egy alkalommal ; „sajnálom, hogy az acroamaticus 
tudományokról szóló könyveidet közrebocsátottad. Mi által 
fogunk tehát különbözni a többi emberektől, ha az ismeretek, 
melyekre engem tanítottál, mindenkivel közösek lesznek? 
Inkább tudományban akarom fölülmúlni az embereket, mint 
hatalomban " 

Tudomásul vévén a hódolatot, melyet a világhódító, 
főnnebbi nyilatkozatával önkényt hozott a tudománynak, 
csak azt jegyezzük meg : miszerént örökre elmultak azon idők. 
melyekben a tudománynyal egyedáruskodni lehetett, mert az 
ma már a gyors és könnyű közlekedés következtében az em-
beriség közős birtokává vált. 

Ez azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy egye-
sek sőt egész osztályok, tudományos képzettségökben felül-
múlják a többieket, s ennélfogva nagyobb befolyást gyako -
roljanak az emberiségre ; mire különösen a papságnak kell 
törekednie, főképen oly korban, mely az észt tekinti — habár 
tévesen — legfőbb tekintélyül, s a hitigazságok ellen is a 
tudomány nevében kezdett és folytat még ma is — irtó-
háborút. 

Ezt mi oly világosnak tart juk, miszerént fölöslegesnek 
találjuk a további bizonyítást, s inkább az erre segítő módok 
és eszközöket törekszünk föltüntetni. 

S e czélból először is a seminariumi nevelésre kell figyel-
met fordítanunk. Az ember rendesen azzá válik, a mivé ne-
veltetik. A növelde falai közt kell tehát a tudomány iránti 
lelkesedést, az egyház leendő szolgáiban felkölteni, jó irány-
ban vezetni, s czélszerüen ápolni. 

Föltesszük minden tanárról, mikép illető tantárgyát nem 
csak megkedveltetni törekszik tanitványaival ; hanem tekin-
tettel a korra, fölveszi mindazon ellenvetéseket, melyek az 
irodalom terén a szakmájához tartozó egyes igazságok ellen 
emeltetnek, s azok megczáfolásával lelkesedést ébreszt s meg-
győződést érlel az ifjú szivekben. 

Ehez járul a növendékek buzdítása s szellemi tehetsé-
geik kifejtése az irodalmi egyletek és gyakorlati vitatkozá-
sok, vagy valamely kitűzött tárgy fölötti értekezés által. 
Mihez nem szüks éges elkerülhetlenül, hogy ezen munkálatok 
nyomtatásban is megjelenjenek. A mi irodalmi viszonyaink 
nagyban különböznek a franczia vagy német irodaloméitól. 
Nálunk, különösen kath. irányú könyvekre, nincs oly nagy 
olvasó közönség, hogy a hazában létező minden ily egylet 
évenkint egy-egy füzetet, nem mondjuk nyereséggel, hanem 
a reáforditott költségekrei biztos kilátással, kiadhatna. Azon-
ban az ügyszeretet ezenkívül is talál módot a buzdításra, di-
cséret, dijak kiosztása stb. által. 

S miután a tudomány iránti előszeretet ekép felköltetett 
a fogékony ifjú keblekben, gondoskodni is kell annak czél-
szerü ápolásáról az intézet falain kivül is. A harczos nem kül-
detik táborba fegyver nélkül. Nem elég, hogy a fegyverreli 
bánásmódra oktattatott s a csatározás különféle nemeiben 
gyakoroltatott — a győzelem kivívásához fegyverrel is el kell 
láttatnia. Mert mindenek közöl az volna a legfonákabb eljá-
rás, ha a fegyver, melyet a gyakorlatok tartama alatt hasz-
nált, épen az ellenség előtt vagy is azon pillanatban, midőn 
arra legnagyobb szüksége vagyon, elszedetnék tőle.. . . 

Ámde képzeljünk magunknak egy ifjú áldozárt, olyat, 
ki a szülői háztól nem segélyeztethetik, mint ez legtöbbnél 
az eset, lesz-e ennek, ki a legszükségesebbeket részben adós-
ság utján szerzendi meg, pénze könyvek beszerzésére is? 
Ugy hiszszük, e kérdés magában hordja a feleletet is. — Gon-
doskodni kell tehát vagy az intézetnek, vagy a megyének a 
szükséges könyvek beszerzéséről. Ezek közé sorozhatok pe-
dig mindenekelőtt azon kézi könyvek, melyekből theologiai 
alapismeretünket merítettük. Mert hányszor történik, hogy 
egyik-másik tekintetben kétség támad a tanultakra nézve, 
sőt egyes esetekben az eljárást illetőleg is — hogyan iga-
zodjék el az ifjú áldozár, ha minden segédforrástól meg van 
fosztva? — Azonkívül az úgynevezett „examensynodale"-re 
is kell készülnie. S hogy ekkor is az ily helyzet nem hat 



buzditóiag a kedélyre, az könnyen elképzelhető. Ily hely-
zetben megtörténhetik, hogy vagyr épen nem, vagy csak ké-
sőn ju t a gyakran csak kéziratban létező tantárgyhoz, minők 
következtében sokkal kevesebb készültséggel j á r évok múlva 
examenhez, mint akkor, midőn növendékkép a szigorlatokat 
kiállotta. 

Pedig a természet örök törvénye még haladásra is kö-
telez. Az iskola falai közt nyert ismereteket kiegészitni s 
bőviteni is tartoznánk. De ha első éveinkben, midőn tetterőt 
és buzgalmat érezünk, s hozzá is szoktunk a szellemi mun-
kálódáshoz, anyagi tehetség hiányában nem folytathatjuk 
szellemi művelődésünket: ki fogja később pótolni az eként 
támadott hézagot, s ki teremtend uj kedvet és akaratot a 
megsemmisült régi helyébe? — A z é r t szükségesnek talál-
nék, a világba lépő szellemi harezost a theologiai kézi-köny-
veken kivül még czélszerü munkákkal is ellátni. 

Ezeken kivül, az emiitett czél előmozdítására szolgál-
nának még : az anyagi helyzet lehető javitása, tudományos 
férfiaink előmozdítása s kitüntetése stb., miket elég legyen 
csak futólagosan megemlitenünk. 

Megvalljuk, hogy az emiitett eszközök alkalmazása 
többnyire anyagi áldozatokkal van egybekapcsolva ; de hol 
az a halandó, ki nagyszerű eredményt vívhatna ki minden 
áldozat nélkül ? Nem látjuk-e, mily óriási öszvegek fordít-
ta tnak mindenütt a hadseregek czélszerü felfegyverzésére, 
s csak Krisztus küzdő egyházának előharezosai volnának 
érdemetlenek arra, hogy harczi képességök emelésére bármi 
csekély áldozat fordittassék ? Mi meg vagyunk győződve, 
miszerént ezen áldozat oly tőkét képezne, mely bő kama-
tokat hozna ! Rézbányái l. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
LONDON, oct. A kővetkezőkben kivonatot adunk 

Gladstone ellenzéki vezérnek választóihoz intézett leveléből, 
mely a protestánsok és katholikusoknak Irhonbani helyzetére 
vonatkozik. „Irhon helyzete, mond és népessége nem csekély 
részének érzelmei a trón és az egyesült birodalom kormánya 
iránt parancsolólag hivják fel mindazon államférfiak és jó 
polgárok figyelmét, kik nem napról napra akarnak élni, ha-
nem tekintetüket a jövőre irányozván, az ország erősitésén 
fáradoznak. Valóban liberális politika feladata a törvényt 
Irhonban tiszteltté tenni, megszerettetni igazságos, méltányos 
rendszabályok által, meggyőződést kelteni, hogy a törvény 
senkinek ellensége, hanem mindannyiak védelme. A jelen 
kamara négyszer hivatott fel azon törvénynek felfüggeszté-
sére Irhonban, mely a személyes szabadságot védi, de ered-
mény nélkül. Ezen évben a kormány többféle engedményo-
ket tett I r landra nézve, de mégis az állam egyházat fentar-
tandóqak vélte. Mi azon véleményen voltunk, hogy a kor-
mány roszúl fogta fel az ország érdekeit és meggyőződéseit. 
Azt indítványoztuk, hogy az ügy érett levén töröltessék el az 
állam-egyház intézménye a jelenben érdekeltek sértése nél-
kül, és szüntettessék meg minden államsegély vallási ügyben 
Irhonban. A protestáns egyház Irlandban egy jelentéktelen 
kisebbség egyháza. De habár jelentéktelen számra, hatalmas 
birtokra, nevelésre, befolyásra nézve. 

Ez csak növeli az igazságtalanságot, mert ha egy n e m 
zeti egyház nem a nemzet egyháza, legalább szegénynek kell 
lennie. Ha azon államegyház intézménye semmi előnyt nem 
nyújt , a nemzet javára szánt tőkék rosszul a lkalmaztatnak. 
Az egyúttal a mult elnyomásainak és igazságtalanságainak 
emlékét tar t ja fenn, a vallási vitákat keserűekké teszi. 

Ugy tekintem az ir állam-egyház megszüntetését mint 
egy polgári kötelesség teljesítését^ mely nemzeti igazságta-
lanságot fog megszüntetni, és szükséges feltételnek a béke 
megszilárdítására azon országban. A papság általa kényes 
helyzetből szabadul fel. Az ajánlott rendszabály gyökeres, de 
kivihető erélylyel, és okossággal. 

Ez t téve három szempontból kell kiindulnunk. Tekin-
tettel legyünk Irland érdekeire és érzelmeire ; igazságot szol-
gáltassunk bőven azoknak, kik polgári kiváltságok tá rgyá-
baá vesztenek, és egyenlőséget alapítsunk meg a legkisebb 
részletekben. IIa ez megtörténik az állam^ rendelkezésére 
nagy birtok fog lenni, mely az ország közszükségeire for-
dítandó. 

Annyi bizonyos, hogy az ügyek a jelen állapotban nem 
maradhatnak meg. A legutóbbi tárgyalások után az állam-
egyház dotatioját egészen fentartani lehetetlen. Azt meg-
kissebbiteni, az egyházi javadalmakat leszállitani a kikül-
dött királyi bizottmány indítványa, melyet nemtudom, a kor-
mánymagáévátette-e. Miazoppositiorészén megtettük köteles-
ségünket. Önökhöz választók tartozik a további elhatározás. 
A mi politikánk világos, és mi nem habozunk azt kijelen-
teni és vallani, abban áll, hogy vettessék vége az államegy-
háznak Irhonban. Ezen politika a nemzetnek 1865-ben meg-
választott képviselete által ünnepélyesen szentesittetett. 

MADRID, okt. A septemberi forradalom előtt a Sylla-
bus volt zászlónk, és nekünk most se lehet más a nagy ese-
mények után. Az igazság változhatatlan. A Syllabus, korunk 
főtévelyeinek kárhoztatása, csalhatlan tekintély által hirdetve, 
a tanitó egyház által elfogadva nekünk irányszabályul szol-
gál, ha más részről tagadtat ik is, vagy félre ismertetik. 

Katholikusoknak születtünk, mint azok kívánunk élni, 
és halni. Reánk nézve tehát az alkotmányos monarchia egy 
uralkodó család bukása, ideiglenes kormány, a köztársaság 
vagy más kormányforma kilátásba helyezése keveset jelent 
összehasonlítva a vallási egységgel, az egyház szabadságával. 

Ha e két elvet tisztelik, mi nem fogunk hátra tekinteni. rf 
Őrizzétek meg vallási egységünket, mely nemesen jelleme-
zett minket Európában, mely a spanyol társadalom alapja, 
jövő nagyságunk forrása, melyet oly ékesen védettek Olo-
zaga és Rios Rosas, hogy más a jelenben kevésbé hangzatos 
neveket ne említsek, adjatok szabadságot anyánknak az 
egyháznak, és mi nem fogunk sokat törődni a kormány 
alakjával. 

De szerencsétlenségünkre, a dolgok nem ezen irányban 
látszanak haladni. Egy részről az associatio szabadságát 
hirdetik, más részről eltörölnek oly vallásos testületeket, 
melyek üdvös, jótékony hatásúak a népre. A szabadkőműve-
sek háborítatlanul működnek, a szerzeteseket elűzik; Sevil-
lában engedelmeket adnak protestáns templom nyitására, 
és katholikus szentélyeket bezárnak ; a modern szabadságra 
hivatkoznak, és zsarnokságot gyakorolnak. Huescában a 
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junta a püspököt megfosztja joghatóságától, mig más junták 
a cultusok, a tanitás szabadságát hirdetik. Lapok, melyek 
ugyan nem merik még magokat protestánsoknak nevezni, 
antikolikus tanokat hirdetnek, a pápától az engedelmességet 
megtagadják, és a szent dolgokat gúnynyal illetik. Ezért le-
hetetlen tovább hallgatni, tudnunk kell, mihez tartsuk ma-
gunkat. 

Vagy a logikai szabadság, vagy a szineskedő, követke-
zetlen, elnyomó jansenismus. A kettő közötti kényszervá-
lasztásban, habár mindkettővel ellenkezünk, nem habozha-
tunk választani a madridi junta által kimondott szabadságo-
kat, az absolut szabadságot. 

Tiltakoznánk ugyan az ellen, mintha ezek a mi elveink 
volnának, keblünkhöz szoritanók a Syllabust, de látván kivi-
telének lehetetlenségét a raűicálisok táborába állanánk, és 
egész erővel segitenők ezeket a teljes szabadság müvében. 
De ekkor feltüznök politikai lobogónkat is, a jobb értelemben 
vett democratai és népszerű institutiokon alapuló tiszta mon-
archiát, mely minden despotismusnak ellene volna. Inkább 
ez, mint a szükségkép doctrinair alkotmányos monarchia-
Inkább a köztársaság ennél, és az unitárius köztársaságnál 
inkább a szövetségi respublica. 

Es valljon miért ? Mert minden politikai rendszer sa-
játos politikai alakkal bir, és mert az absolut szabadságnak 
leginkább megfelelő politikai forma a köztársaság. Es mért? 
Mert a köztársaságnak sziikségképeni támasza a népben 
van, és mert nekünk több bizalmunk van a spanyol nép ér-
zelmeiben, mint a többi a 35 éves doctrinair kormány által 
megrontott polgári osztályokéiban. 

Egy szóval : a Syllabus és a Concordatum, ha ez tisz-
teltetni fog; de ha szakitanak vele, akkor jelszavunk a köz-
társaság és szabadság. 

LOTHARINGIA, oct. Mailing községe nem az egyedüli 
a Mosel kerületében, hol az államoktatás tulbuzgó hivei a 
német tanitás, vagyis az ellen, mit e néven jeleznek, ép oly 
nevetséges, mint ügyetlen harczot inditottak. A német nyelvet 
erővel küszöbölvén ki a nyilvános életből és tanodából, épen 
ellenkezőjét annak érik el, mit evvel czéloznak. Ha egy tar-
tomány Francziaország iránti ragaszkodásának annyi jeleit 
adá, mint Lotharingia, nem kellene a hazafiuságot megítélni 
a nyelv után, melyen az kifejezést nyer. A Mosel département 
egy jelentékeny községének példája tanúságot nyújthat erre 
nézve. 

Ezen község fi-tanodája világi tanítóra, a leány iskola 
két apáczára bízatott. A tanítási nyelv kizárólagosan franczia^ 
noha a község egyedül a németet beszéli. Mult télen, midőn 
a plébános káplánjával a gyermekeket az első áldozásra akarta 
előkécziteni, fájdalmasan vették észre, hogy vagy 20 gyermek 
sem francziául, sem németül olvasni nem tud. Hogy tehát 
megtanulhassák a kátét, szükség volt anyanyelvüköni olva-
sásra oktatni. A két áldozár tehát a vallási órákra szánt idő-
ben kezdék a fiukat olvasásra tanítani, és valóban néhány hó 
alatt czélt értek. Egyszerre csak a kerület alpraefectusa pa-
rancsot adott „e visszaélés megszüntetésére," hogy az áldozá-
rok az iskolai termekből kitiltassanak. A plébános ezt nem 
akarta hinni. De másnap a maire maga jelent meg a tano-

dában és ezt fenhangon franczia nyelven tudatta a segéd-
lelkészszel. 

Az erőszakos eljárás mély benyomást gyakorolt a la-
kosokra, és mindannyian a jog, azaz a lelkészek oldala mellé 
állottak. A tanórák ezután egy ideig a templomban tartat tak, 
de a nagy hideg a folytatást itt gátolta. Ez alatt a két községi 
tanoda növendékei röstelvén, hogy csak oly nyelven nyernek 
oktatást, melyet alig értenek, a 20 catechistához csatlakoztak, 
hogy részesüljenek a német tanitásban, amiért lehetlen volt 
termet találni, mely őket mind befogadja. Ennek okáért egy 
istálló melletti fészerbe gyülekeztek. A lelkész emiékökbe 
idézte, hogy az isteni megváltó is istáloban feküdt, a gyerme-
kek könyek között térdeltek most le imára. Haza érkezvén 
a hallottak után szüleik is könyeztek, az egész község fölin-
dult, de a reclamationak eredménye nem lőn. Nyáron a gyer-
mekek mindannyian elhagyván a községi tanodát, a papok 
által tartott tanfolyamra jöttek. 

A Rémeringben történtek a Mosel dipartement számos 
németajkú községeiben mély benyomás tettek. Mindenütt er-
ről beszéltek és a rémeringieket pártoltak. Daczára ennek a 
félhivatalos „Moniteur de la Moselle" lapban egészen elfer-
dítve és gyűlöletes színben tüntették fel a dolgokat, mintha 
a papság németesitene, és a hazafiúság ellen vétene. Reme-
ring községtanácsa, és a családfők majd mind tiltakozást 
küldöttek most idézett lap szerkesztőjéhez, kijelentvén, misze-
rént valótlan, mintha a franczia Patriotismus volna veszély-
ben a papság magatartása miatt; valótlan, hogy a franczia 
nyelv annyira birtokában volna a remeringieknek, hogy a 
vallás oktatás kizárólag ezen a nyelven történhetnék. A szer-
kesztőség nem volt elég igazságos arra, hogy e tiltakozás 
szövegét közölje, hanem csak röviden emlékezett meg róla, 
és kétes szavakban. 

Nevezett község vallási szelleme kitűnő, de nem úgy a 
politikai. Épen ama erőszakoskodások miatt a nép elégületlen 
a közigazgatással, miből megmagyarázható, hogy e község 
mely mindig hivem tartott a kormánynyal, a legutóbbi vá-
lasztásnál a kormányjelöltnek csak 70, az ellenzékinek pe-
dig 120 szavazatot adott. Sőt bizonyos, hogy az utóbbinak 
8000 szavazói közöl sokan a környékből is hason okból in-
díttattak. Azért Le Joindre a kormányjelölt több katholi-
kus választó felhívására Ígéretet tőn, hogy tehetsége szerént 
a német oktatást pártolni fogja. A képviselő, noha franczia 
anyanyelve, mégis tökéletesen birja, és ismeri a választóke-
rület szükségeit. 

Két kilon> eternyi távolságra innét van egy 3000 lakost, 
számláló városka, melyben habár Írástudók, és az úgyneve-
zett bourgeosie nem hiányzik, eddig még sem lehetett f ran-
cziául prédikálni, és a vallásoktatás is német nyelven történik. 
Egy a délről ideszakadt franczia családfő és gyermekei tisztán 
csak a néppeli érintkezés folytán megtanulták a német nyel-
vet. Hasonló történik az itt állomásozó hivatalnokokkal. El-
nyomni tehát itt a német nyelv használatát lehetetlen, de po-
litikátlan eljárás is volna, mert csak elégületlenséget támaszt 
a nép körében, melynek hazafiusága minden kétségen felüli. 
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IRODALOM. 
„Douze ans de séjour dans la Haut-Ethiopie" par M. Arnauld 

d'A b b a d i e. 

(Folyt.) 

Abbadie végre a valódi Aethiopia földjére jutott és Ti-
grába érkezett. Ily vállalat nem volt épen minden veszély 
nélkül ; az aethiopiai végtelen birodalom bizonyos számú 
tartományokra van fölosztva, melyeknek élén valódi feudális 
zsarnokok állanak, az ugy nevezett dedjazmatok. Utazónk 
a legfélelmetesb vasallok egyike tudnillik Dedjadj Ubie, 

tigrai kormányzó alá került. Elhagyva a musulman terü-
letet, a hol még némi rosz autocratia volt, bejött a teljes 
feudalismusba, és csakhamar érzé ezen rendszer szigorúsá-
gát. Dedjadj Ubie, távol a császártól, kis király gyanánt vi-
selte magát, és az ország határán lakva mindenfélekép igye-
kezett az idegeneket eltávolitani ; az európaiak bizalmatlansá-
got keltettek benne, és némely prot. missionariusok eljárása, 
kiknek hü rajzát adja Abbadie, még inkább megerösiték öt 
ezen gyülölségben. Mindazáltal utasaink bejutottak Adwa vá-
rosába, és ez volt első némi jelentőséggel biró tartózkodásuk. 
Magát a könyvet kell olvasni, hogy kellő fogalommal bir-
hassunk, mily erőlködések árán, mennyi ügyességgel, ncmes-
lelküséggel vivták ők ki, hogy daczára a sok vérengző pa-
rancsnak Sapeto atyát letelepíthették a városban. De még 
nehezebb volt Dedjadj közelébe jutni. A keresztény fajhoz 
tartozván, mely legbüszkébb minder, fajok közt, Abbadie 
semmikép sem akí.rt meghajolni azon sokféle megalázásra 
nézve, melyet az aethiopiak az idegenekre rónak, vonakodott 
lefizetni a 20 különféle adót, sőt, lehet mondani, oly vakme-
röségre vetemedett, hogy a dedjazmatnak szolgáját arczul-
csapta. Ezen bátorság tetszett az aethiopiai fejedelemnek, ki 
elfogadta Abbadie látogatását, és nem sokára pártfogójává 
vált. Azonban Adwa csak pihenőhelye volt Abbadienak, ö 
tulajdonkép Gondarba kívánkozott, és itt akarta fölütni tu-
dományos működésének központját. Ha szemügyre veszszük 
Abvssimiának tüzetes abroszát, mely szintén a könyvhez van 
mellékelve, könnyű meggyőződni, hogy az európaira nézve 
Gondar a legkedvezőbb positio. A nagy Izana-tó mellett 
fekszik, közepén a birodalomnak, a caravanok utjánál és 
a császári kormány azon árnyékának székhelye, mely némi 
nyomait mutatja még a régi dicsőségnek. Gondarba kell te-
hát menni, ott hosszabb időig tartózkodni és tanulmányozni 
az országot. Ezt tette Abbadie. 

Május 28-án érkezett Gondarba, s szállást vett a biro-
dalom egyik előkelő méltóságánál, Lik-Atskunál Ezen ér-
telmes ember ajkairól hallotta a hanyatlásban lévő nagy 
államnak egész szervezetét ; azonban ö nem elégedett meg a 
hallottakkal, hanem mindent saját szemeivel akart látni, 
saját kezeivel érinteni. Bemutattatta magát a császárnak, az 
étehagunak vagyis az egész papság fejének, a város minden 
főbb hivatalnokainak és jelesbjeinek. Följegyzett mindent, és 
mélyen lelkébe véste ezen félreismert nép politikai physiono-
miáját. Ezen tanulmányozásból származtak könyvének szép 
fejezetei. Neliány, a figyelmet inkább lekötő vázlatot nyúj-
tani czélszerünek tart juk. 

Az aethiopiak, hiven ragaszkodván egy mondához, mely-
nek igazságára nézve aligha volna lehetséges okos érveket 
fölhozni, de mely némi fönséget kölcsönöz fajuknak és bizo-
nyos nemes, büszkeséget ébreszt bennök, magokit Menilek-
től, Salamon és a Saba-királyné fiától származtatják. Abba-
die szerént semmi sem oly helytelen, mint őket abyssinaiak-
nak nevezni, mikép a geographusok őket közönségesen ne-
vezni szokták. E szó ugyanis „Habechi" az arabsban oly 
családok tömkelegének jelelésére használtatik, melyek igen 
vegyesek vagy melyeknek eredete teljesen ismeretlen, már 
pedig a semitai fajok közt a legnagyobb meggyalázás, ha az 
mondatik egyről, hogy nem tudja származását, vagy hogy 
keverék által van megfertőztetve. 

A „habechi" melléknév a portugallok által „abexhn"-re 
torzittatott, innen e szó: Abessinia. íme tehát egy egész nép-
törzs ma a geographusok által oly néven neveztetik, mely reá 
nézve legigazságtalanabb, melytől legjobban irtózik. A geo-
graphia általában sok ily hibától hemzseg, és igen óhajtandó, 
hogy ezen tan egészen uj alapokon minélelöbb átalakittassék. 
Az elemi tankönyvek szerkesztői a helyett, hogy egyik a 
másikat csak lemásolja, igen jól cselekednének, ha elővenné-
nek oly jó könyveket, minő Abbadieé, és abból nyújtanának 
a fiatal elméknek tiszta, hü ismereteket. Ekkor a helyett, 
hogy gyermekeinket aluszékonyokká tennék, hasznos éber-
ségben tartanák, száraz nevek helyett az országok gyönyörű 
leírásával töltenék meg emlékezetüket és igy nem tompulna cl 
a lélek, hanem emelkednék 

Abbadie müvének minden lapján némi bájt ömleszt 
az általa leirt országokra, vidékekre. Mintegy kezünknél 
fogva gyönyörködtetve vezet bennünket az általa minden 
értelemben'keresztiilkasul jár t és átkutatott Aethiopiában ; el 
vezet annak hegyeire, völgyeibe és kitárja előttünk minden 
szépségeit. A magasabban fekvő területek deugáknak, a mé-
lyebben fekvők kual láknak, a középemelkedésiiek woina-
deugáknak neveztetnek. E háromféle terület semmiben sem 
hasonlít egymáshoz ; és azért három különféle leírás fordul elö, 
melynek stylje az irodalom legszebb termékei közé számit-
ható. Ezen különféle területek lakóinak vannak bizonyos kö-
zös jellegeik, mások ismét sajátságosak a hegyi vagy völgyi 
lakókra nézve, melyeket Abbadie élesen megkülönböztet. A 
kuallák lakójának arcza kifejezésteljes, tekintete élénk, tag-
lejtései hü kifejezése érzelmei elevenségének, de hiányzik 
benne többnyire azon méltóság, mely az önmaga fölötti ural-
kodásból származik. Szokásai eredetiek, gunyoros, csipös ; 
hangosan beszél, előadása gyors, képdus ; hangja rugékony, 
hajlékony, majdnem zeneszerü, kiejtése tiszta, ajkai többnyire 
vékonyak. Kedélyére nézve könnyelmű, érzékeny, heves, 
nyilt, fitogtató, a harezban indulatos. A deugák lakosa ellen-
ben mérsékelt szavaiban és mozdulataiban, kevesebb tűzzel 
nyilvánítja érzelmeit, arcza és magatartása komoly, tekin-
tete inkább merengő; hangvitele nehezebb, fátyolozott. 
Türelmesnek látszik, de a sértést nem tudja feledni ; számító, 
bizalmatlan. Kevesbbé panaszkodó, kevesbbé vendégszerető 
s hiu, de büszkébb; vallási érzelmei nem oly hevesek, ke-
vesbbé babonás. 

E szerént az abyssiniai hiven aligha ecsetelhető typust 
tüntet föl, különös keveréke az a polgárosult keresztény, 
barbár, nomád, primitív állapotú és hanyatló embernek. Bo 



van ö avatva a legmagasb vallási igazságokba és hitéhez hü, 
érette halni is kész ; de egyszersmind telve van babonával, 
megterhelve amulettákkal, varázskövekkel. Némelykor elő-
haladt civilisationak szine látszik rajta, mely azonban bizo-
nyos részről tekintve nem egyéb félvadságnál ; igen bizal-
matlan az idegenek iránt és szeretne távol lakni az egész vi-
lágtól. Képzelődése tüzes, a költészetet igen szereti. Az eret-
nekség elpusztította és érzéketlenné tette a katholicismus 
iránt ; mindamellett szép jövője lehet, csak az egyház és 
Francziaország igyekezzék át nem engedni Angolországnak 
és a szakadásnak. Különösen a hegyi lakók hatalmas fajt ké-
peznek, melyre mindenkor lehet számítani az egész ország 
regenerálása müvében. 

Aethiopiának politikai szervezetét Abbadie különös 
gonddal tanulmányozta, és ez tán legszebb, figyelemre leg-
méltóbb részét teszi könyvének. Alig lehet keresztényi leg 
szebbet, mélyebbet kivánni mint Aethiopia leirását mindjárt 
az első századokban, melyek az igaz Istenhez való megtéré-
sét követték. Egész politikai kormánya a családon és közsé-
gen alapult ; a császár vagyis Atsé az egész nemzet ügyeivel 
megbizott bizományosnak tekintetett, kezdetben az atsé szó 
a védelem és ügyvezetés fogalmát rejté magában, és csak a 
későbbi megrontás következtében lett egy jelentésű a despo-
tával. A fejedelem hatalma nem volt szükségkép örökölhető, 
és azt megosztotta a dedjezmatokkal, kik a népnek válasz-
tottjai voltak és a reájok ruházott hatalom csak egy évig 
tartott. Ezeknek tanácsában határoztatott el minden hadi, 
katonai mivelet ; négy likaont és négy azyg folyt be az igaz-
ság kiszolgáltatásába, valamint ezek és még más előkelők 
képezték a főtanácsot is, mely a politikai ügyeket vezette, 
szabályozta. Ezen szervezetben semmi helye sem volt az 
absolutismusnak, mely lealacsonyítja és megrontja a legjobb 
nemzeteket is; azonban az ügyek ezen helyzete nem marad-
hatott sokáig igy. 1-k. 

(Folyt.) 

VEGYESEK. 
— A m. k. egyetemnél ft. R o d e r Alajos apát-kano-

nok ö nsga az egyetemi hitszónoki tiszttől, P o 11 á k János 
pedig a tanári hivataltól kegyesen fölmentetvén az előbbit 
egy féléven át Z s i h o v i c s Ferencz papnöveldei lelki atya, 
az utóbbit a tanszék szabályszerű betöltéseig b. H o r n i g 
Károly tanulmányi fölügyelő helyettesíti. 

— A buda-ráczvárosi plebaniára, melyet 200 éven át 
a szent Ferenczrendüek kezeltek, D e g e n Jenő vízivárosi 
káplán ur lett roppant szótöbbséggel megválasztva. 

— A brixeni főpásztornál a feldkirchi törvényszék né-
hány küldöttje jelent meg bizonyos házassági periratok kia-
datását sürgetendő. A főpap a küldöttséget az irodába ve-
zetvén kijelentette, hogy ő kénytelen a kivánt itatokat ki 
nem adni, nehogy azon téves véleményre adjon alkalmat, 
mintha házassági ügyben az egyházi hatóságtól a világi 
törvényszékhez volna helye a fölebbezésnek. Ezzel ott hagyta 
a törvény szolgáit, kik lakatost hivatván néhány szekrényt 

fölnyittattak, de a keresett iratokat sehol sem találták. A 
dolognak még nircs vége. 

— F r a n c h i ap. nuntius Madridban némileg meg van 
nyugtatva, mivel Serrano értésére adta, hogy a kormány az 
ügyek u j alakításánál semmikép sem akar ellenséges állás-
pontot elfoglalni az egyházra nézve. Persze majd a kormány 
szabja meg, mi az az ellenséges álláspont ! 

— A chichesteri főesperes és több társai a canterburyi 
érseknek és a többi püspöknek kérvényt nyújtottak be, mely-
ben figyelmeztetik őket a ritualismus veszélyes növekedésére, 
és kérik, hogy annak megakadályozására jól megfontolt rend-
szabályokhoz nyúljanak. Az érsek válaszában elismeri a be-
következhető bajokat, és komolyan fog gondolkodni a mó-
dokról azok elhárítására. Mig ekkép az angol egyház önma-
gával bajlódik, addig a bibliai társulatok a spanyol zavarok-
ban akarnak halászni ; nagy mennyiségű spanyol bibliát szál-
lítanak és szórnak szét azon hiedelemben, hogy a szegény 
spanyol nép még bibliát sem látott, és láttára egyszerre pro-
testánssá lesz ! 

— A rituum congregatio négy okmányt tett közzé, 
melyek által Isten több jámbor szolgájának szentté avatása 
helyben hagyatik, az egyik jóváhagyja a Clemens Alaria Hof-
bauernak, a Megváltóról nevezett congregatio tagjának 
élet szentsége fölött Bécsben megkezdett ügyfolyamát. 

— A közelebbi consistoriumban C h i g i párisi nuntius, 
Ferrari és Merode fognának bibornokokká kineveztetni. Ban-
neville, ki már uton van Romába, a franczia császártól azon 
utasitást kapta volna, hogy erélyesen lépjen föl, miszerént 
Darboy párisi érsek is a bíbornoki méltóságra emeltessék. 

— Konstanczban közös iskola alapíttatott, és 4 apácza 
késznek nyilatkozott a tanításra 400 frtnyi díj mellett. Ezen 
iskolában működni fog 4 tanítónő, 2 tanitó és pedig 1 katho-
likus, 1 protestáns. Jól teszik-e az apáczák, hogy közremű-
ködnek az egyház által nem helyeselt iskolában ? Redimite 
tempus, quoniam dies mali sunt ! 

— Palermoban a várostanács szinházi helyiségül 2 ko-
lostort határozott átadatni. A haladás irányának elég hü 
képe ! 

— Midőn a portug. király atyjának többen a forradal-
márok közül fölajánlották a spanyol koronát, monclá : En a 
koronát fölcseréltem ezen panamakalappal, mert ezt kényel-
mesebb fövegnek tartom ; ezután kinyitván az ablakot, mely 
szőlőjére nyílik, mondá : íme, uraim, én bort gyártok, nem pe-
dig politikát, mely oly sokszor megsavanyodik. 

— Badenból a freiburgi főpásztor-választásra nézve a 
következő megjegyzést olvassuk : Bebizonyult, hogy a mos-
tani állam az egyházzal nem fér össze, hogy minden jog, me-
lyet ö az államnak adott, ellene fordittatik és az annak meg-
felelő kötelesség nem teljesíttetik Az ily államoktól az egy-
ház teljes fölszabadításának kell lenni a czélnak, melyre a 
katholikusoknak egyesült erővel kell törni. A divatos állam 
végre kényszerülend elismerni az egyházi méltóságok szabad 
betöltését. 

— Dr. Figuly uram a bécsi confessionalis bizottmány 
elé oly házassági törvényjavaslatot terjesztett, mely a polgári 
törvénykönyvből kiküszöböli mindazon határozatokat, melyek 
a házasság egyházi jellegére vonatkoznak, a kötelező civil-
házasságot sürgeti, a coelibatus és fogadalom megszűnik há-
zassági akadály lenni és javasolja a keresztények és nemke-
resztények közötti házasság megengedését. Talán az egész 
confringetur sicut vas figuli ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. az. 
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TARTALOM: Jogosult-e az államoktatás ? — Peitler 
Antal püspök beszéde. — Az illuminatusok társulata a mult 
században. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Jogosult-e az állainoktatás? 
(Vége.) 

Az 1791-ki mozgalom, mely a szellemeket meg-
ragadta, a socialis élet minden rétegeit mélyen átha-
totta. Nem volt intézmény, mely gyökeres átalaku-
lást nem szenvedett volna. A rázkodtatás nagysze-
rűsége a lélek legfőbb kincsét a vallást s ennek 
leghűbb őrét, a család szentélyét sem hagyhatta 
érintetlenül. „A gyermek az állam s nem a szülék 
tulajdona." Ez lett a je'szó. A régi államgépezet meg-
döntetett, az uj intézmények pedig a nép szivében 
még meg nem honosultak. Az uj nemzedéket tehát 
ki kellett ragadni a csálad kebléből s az állam ellen-
őrzése alá helyezni. Lepelletiernek tartatott fenn a 
dicsőség a conventben ezt, s pedig a leggyülölet-
sebb módon, indítványozni. Szerénte a figyermek az 
ötödik évtől a tizenkettedikig, a leányok pedig a ti-
zenegyedik évig közösen a köztársaság költségein a 
szabadság szent törvénye alatt a régi feudal várak-
ban volnának nevelendők. Hasztalan volt Fourcroy-
nak figyelmeztetése a teherre, mely a nemzetre a 
nyilvános állami tanodák által háramolna, hasztala-
nul mutatott oda a tanitók hierarchiájára, mely tán 
borzasztóbb volna mint — szerénte — az imént a 
nép (?) által megdöntött egyházi hierarchia; hasz-
talanul mondá: hogy itt is, mint minden köztársa-
sági intézménynél a szabadság az első s legbiztos-
sabb emeltyűje minden nagynak, minden fenségesnek, 
s hogy a laissez-aller az üdvös eredménynek egye-
düli titka s utja. Hasztalanul hivá Thibaudeau segít-
ségül a szülék természeti jogait; Danton roppant 
hangja túldörögte őket: »Ideje — úgymond — hogy 
valahára azon nagy elv visszaállíttassák, mely fél-
reértve lenni látszik, hogy tudnillik a gyermekek 
előbb a köztársaságnak mint szülőiknek tulajdonai. 

Senki sem tiszteli inkább a természetet nálamnál, 
de a társadalom üdve követeli, hogy minden érzel-
mek csak benne öszpontosuljanak." — Huszonnégy 
ezer (24,000) nemzeti tanoda állíttatott fel negyven 
ezer (40,000) tanitó- s tanitónővel. Az ex-őlködés 
nagy vala, a költségek roppantak, az eredmény — 
semmi ! Már a köztársaság Vl-ik évében Gilbert-De-
moliéres felkiáltott: „a nyilvános oktatás semmis, a 
kiadások rémitők. Az ellenszenv az államoktatás 
ellen oly nagy, hogy a tanitók száma némely he-
lyen felülmúlja a tanonezok számát." 

A Consulatus alatt a Departements-k felszólit-
tattak lelkismeretes jelentést tenni a közoktatás ál-
lapotáról. Portalis volt megbizva a beérkezett jelen-
tésekről a törvényhozó testületnek számot adni. S 
mit tartalmaznak e jelentések ? 

„Ideje — úgymond - hogy az elméletek elné-
muljanak a tényekkel szemben. Nincs oktatás neve-
lés nélkül, nincs nevelés vallás s morál nélkül." 

„A tanárok a pusztába kiáltottak, mert eszély-
telenül hirdettük, hogy az iskolában a vallásról szó-
lani nem szabad." 

„Tiz év óta az oktatás semmis." 
„A gyermekek a legveszedelmesebb semmitte-

vésnek, a legnyugtalanítóbb kóborlásnak hódolnak." 
„Az Istenről minden fogalmat nélkülöznek, 

nincsen ismeretük az igazról s hamisról, azért az er-
kölcsök durvák s barbárok, a nép.elvadult." 

„Ha összehasonlítjuk, mi az oktatás ahoz ké-
pest, a minek lennie kellene, csak felsóhajthatunk 
azon sors miatt, mely a jelen s jövő. nemzedéket fe-
nyegeti." , . I : ; ; 

Valóban alig lehet az államnak tehetlenségét.a 
népnevelésben komorabb színekkel festeni, mint a 
közvéleményt jelző iménti előadás. S ez vala azon 
roppant hiba, melyet a köztársaságiak Franeziaor-
szágban elkövettek. Az öszpontositás megboszulta 
magát s ép azokat sújtotta leginkább, kik annak 
legbuzgóbb viadorjai voltak, s eszközül szolgált ké-
sőbben minden szabadság elnyomására. A császár-
ság a közoktatást öszpontositva találta. A párisi 
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egyetem vala mindennemű fennálló közoktatási inté-
zetek feje s ura. Ez birta a közoktatás monopoliu-
mát; mint a törvényszékek az igazság kiszolgálta-
tás, a hadsereg, az összes hatalom monopoliumát 
birták. Napoleon absolut szelleme korlátlanul ural-
kodott az egyetemen s ez által az ország minden 
tanintézetein. Chaptal jóslata teljesült: „A kormány 
— úgymond — ha korlátlan ura az oktatásnak) 
előbb utóbb azt becsvágyának szeszélye szerént ve-
zényelheti, ezen emeltyű hatalmasabb mint bármely 
más, s kezeiben a szolgaságnak első eszközővé 
válhatnék." 

S ha a mai Francziaország hanyatlik, ha népe 
elsatnyul, nem lehetne-e e folytonosan nyilt sebre 
mutatni? — Guizot legalább ezt már 1816-ban 
bevallá. 

Nyolczvan évi tapasztalatok ezek, s hazánk 
lenne hivatva az államoktatással experimentálni? 
Nem, ezt képviselőink nem akarhatják, ők nem fog-
ják a nyers Sparta elvét követni, mely szerént: a 
gyermek a társadalomé előbb mint szülői- é, ők nem 
szakithatják ki a gyermeket szerető szülőinek öléből) 
ők nem sérthetik a szülék természeti, s hozzá teszem' 
nem sérthetik vallási érzelmeit. 

Nem hihető, hogy találkozzék komoly állám-
férfi, de még kevésbbé hihető, hogy léteznék tapasz-
talt s az élet viszonyait ismerő paedagog, ki a vallás 
és erkölcs nélküli népnevelésnek szószólója lehetne. 
Ha találkozott is itt-ott egy ábrándozó, az élet az 
emberiség történelme desavouirozta őt. Csak egyet-
len korszak volt — s ez nem tartott sokáig — mely-
ben ezen alap félreismertetett; de az istentelenség 
ezen pillanatnyi diadala közt sem találkozott senki 
is, ki az atheismust a népnevelés alapjául merte 
volna ajánlani. Azon kormány, mely ez iránynak 
hódolna a vallással együtt száműzné a rendnek leg-
hatalmassabb támaszát, önmagát elitélné a kormány-
zottakkal corps-a-corps küzdeni, lenne Lbellum non 
habentium contra habentes és véglegesen a despotis-
mus küzdelme az automatákkal. 

A társadalmi elemek ma forrongnak nagyobb 
mérvben mint valaha, s ezen chaoticus mozgalmak-
ban ne ámitsa magát semmi állambölcseség regene-
ratiót eszközölhetni pusztán külső törvényekkel, 
melyek csak a physicai megtorlásnak szentesitesével 
láttattak el. Iszonynyal tölt el minden kebelt azon 
gondolat: miként jöhetne hazánkra idő, melvben a 
fékvesztett nyers tömeg, kivetkőzve minden szeli-
debb, a vallás által nyújtott s ápolt érzelemből, ré-
mitő módon megboszulandná azon politicai hibát, 

mely népet vallás nélkül nevelni akarna. A tanitás még 
nem nevelés. A nevelés az egész embert annak ész- s 
szivbeli, valamint physicai tehetségeit is átöleli. Vala-
kinek esze ki lehet mivelve, de szive rideg maradhat. 
Az egyoldalúságot az élet boszulja meg. A sziv el-
hanyagolása mellett történt észmivelődés önzéssé 
fajul. A szivet pedig csak a vallás-erkölcsi nevelés 
nemesbiti. 

De hogyan fog az állam vallás-erkölcsi neve-
lést adhatni ? hisz az ujabb államtheoriák szerént az 
államnak nincsen vallása. Az állam ma már sem 
katholikus, sem protestáns, sem zsidó ; hanem minden 
vallások iránt egyforma engedékenységet, egyforma 
osztó igazságot gyakorol. Tehát az adózók filléreit 
sem fordithatja oda, hogy azokat oly törvényes ok-
tatásban részesitse, mely vallási meggyőződéseiket 
ignorálja, nem teheti ezt a nélkül, hogy őket szivök-
ben, legbensőbb hajlamaikban, szokásaikban, leg-
szentebb érdekeikben ne sértené? S különösen ha-
zánkban oly zárt sorú oppositiót létesitene, mely a 
kormánynak legüdvösebb intentióit paralysálná. 
Pedig non est impérium tutum nisi benevolentia 
subditorum munitum. 

A jogosulatlan államoktatás mellett áll a józan 
tanszabadság. Ez az alkotmányos szabadságnak co-
rollariuma s tekintve az autonomicus vallási társula-
tokat az egyedüli lehető. A munkafelosztás nagy-
szerű s üdvös elve, a versenyzésnek kiszámithatlan 
hasznos eredményei, a közöntudat felébresztése, a 
lelkismeretek megnyugtatása képezik megfizethetlen 
előnyeit a tanszabadságnak. Ehhez járul, hogy a 
felekezeti s magán tanitást ovó törvény minden 
érdekeket tekintetbe vehet. Tekintetbe veheti a nép-
nek vallás-erkölcsi érzelmeit, melyek csak az állam 
javára szolgálhatnak, annak ősi szokásait. Elét ve-
heti azon fegyvereknek, melyek a megifjodott Ma-
gyarország ellen fordíthatók s rokonszenvet, ragasz-
kodást fog kelteni oly nemzet iránt, mely az alatt-
valóban nem csak az adófizető polgárt, hanem az 
Isten képére teremtett lényt is annak benső legszen-
tebb jogaival együtt tiszteli. Az oktatási törvény, 
mely ezeket tekintetbe veszi, nem fog „tabula ra-
saft-t csinálni, hanem a jogfolytonosságot itt is szem 
előtt tartva a régi törvényeken s intézvényekben a 
korigényelte változásokat fogja tenni. Hátralépést 
nem fog tűrni, hanem oly általános, a műveltség 
magaslatán álló szabályokat fog alkotni, melyek 
tisztelvén az eddig szerzett jogokat fentartják az ál-
lamnak a mi az államé s meghagyják a vallásoknak 
a mi a vallásoké. Tanszabadságot fog adni, de tör-
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vények által világosan meghatározva, kiküszöbölvén 
mind azt, mi az állam-mindenhatóságra irányulhat. 

Az erkölcsi világnak szintén mint a physicai-
nak meg van a maga kérlelhetlen logicája. Az egy-
szer megállapított s elfogadott elv következetes ki-
fejlődésében végzetszerűen halad. Gyakorlat i követ-
kezményeit nem az ember, hanem az elvben rejlő 
erő határozza meg. A népnevelést lehet ábrándos 
elméletekre alapítani ; de akkor azoknak következ-
ményeit is el kell fogadni. 

Dr. Schlauch Lőrincz. 

Pcitler Antal József 
váczi püspök ur ő méltóságának elnöki megnyitó beszéde a 
Szent-László-Társulat 1868. szeptember 22-ikén Györött tar-

tott közgyűlésében. 
(Vége.) 

Társulatunk fokozatos emelése-, terjesztése- s felvirá-
goztatására kétségkívül legtöbbet az igen tisztelt lelkipász-
torok tehetnek, kiknek ügyszeretetük- s eddigi müködésökért 
forró szivböl nyilvánítjuk hálaköszönetünket; kik, mivel hí-
veik szeretetét, s bizalmát birják, tevékenységűket e téren is 
dúsan gyümölcsözőnek tapasztalandják. Ez üdvös czél elé-

, rése pedig nem nagy munkát igényel ; ugyanis mit kell tenni, 
mily kísérletet használni? A lelkipásztor ismervén hivei közt 
azokat, kiknek sziveik a kath. hitélet gyakorlatára leginkább 
fogékonyak, őket először is bizalmas baráti körben a Szent-
László-Társulat szabályai-, üdvös czélja-, eddigi működése 
eredményéről felvilágosítja, megismerteti velők azon leik1 

hasznokat, melyekben a társulati tagok évenkint részesülhet-
nek. Ezek által hajlandókká teszi őket arra, hogy a társulatba 
lépjenek, s végül a társulatnak ekként megnyert tagokat fel-
kéri, hogy hason lépésre rokonaikat, jó barátaikat buzdi tsák. 
— Ily előzmények után a buzgó lelkipásztor felhasználja a 
szószéken az alkalmat, s a mit egyes híveivel már közlőt t; 
azt a többinek is tudomására juttatja ; s ivem kételkedem ' 
hogy ily felvilágosítás, buzdítás, s intés folytán azok is oha j-
tandnak a társulat tagjaivá lenni, kik azt eddig csak név-
szerént ismerték. Hogy pedig a buzgó lelkipásztor az ily kép 
ébresztett rokonszenvet s érdekeltséget hivei közt föntarts a 
s öregbitse: Szent László s Erzsébet ünnepén vagy annak 
nyolezada alatt ünnepélyes isteni szolgálatot fog tartani, s 

odahatni, hogy kik mint az egylet tagjai, a keresztény sze-
retettettlegesgyakorlata által embertársaik testi s lelki bajain 
segítenek, tulajdon halhatatlan leikök üdvéről sem feledkezve 
meg, az isteni tiszteletbeni részvét s a szentségek ajtatos fel-
vétele által teljes bucsut nyerjenek — Továbbá a gondos leik i 
atya híveivel az által fogja megszerettetni egyletünket, ha 
a meghalt társulati tagokért évenkint gyászmisét mutat be 
az Urnák s ez ájtatosságra a tagokat eleve meghívja. 

Ha, mint nem kétlem, igy sikerülend társulatunk iránt 
részvétet gerjeszteni, s azt fentartani : boldogító érzéssel fogjuk 
tapasztalni, mit fog rövid idő alatt létrehozni az egyesült erő, 
mert az Istentől eredő, s Istenben gyökerező felebaráti szeretet 
dúsabban kamatoz a gazdagok s hatalmasak tőkéinél. 

Kegyeletes törekvésünkben legyen kalauzunk s vezé-
rünk Szent-László király, kit társulatunk védszenteül válasz-
tottunk, és méltán : mert dicső életpályáján mindazon eré-
nyekkel diszlett, melyek gyakorlatára a társulat a maga 
tagjait buzdítja. 

O magas állásából folyó bokros teendőivel össze tudta 
kötni szent hitünk iránti legforróbb pietását ; ő megmutatta, 
hogy az anyaszentegyház s annak látható feje iránti hódoló 
tisztelet s ragaszkodás szépen megfér a hazafisággal: a mint-
hogy csakugyan a pápák voltak leginkább azok, kik hazánk 
legszorongatottabb viszonyai közt irántunki atyai szeretetük-
nek dus adományaikkal legragyogóbb példáit adák. S valljon 
a magyar nemzet, melynek egyik legszebb jellemvonása a 
hála, feledni tudná-e ezen fontos szolgálatokat? Nem; és 
még egyszer és e zerszer állitom, nem ! Legyünk tehát sz. ki-
rályunk példájaként az egyház s haza hü, engedelmes fiai; 
ragaszkodjunk rendületlenül a kath. hit-egységhez ; marad-
junk Krisztus Urunk helytartójának, egyházunkat az oly 
gyakran megujuló viharok s dühös idöostromok daczára ren-
dületlenül kormányzó IX. Pius pápának lelkes gyámolói; 
siessünk segedelmére, támogassuk őt a szeretet filléreivel. De 
teljesítsük egyúttal hiven polgári kötelességeinket felséges 
királyunk és szeretett hazánk iránt s mutassuk meg ezáltal 
is, hogy a haza iránti szeretetet szivünkben gondosan ápoljuk, 
hogy ősapáinknak méltó unokái vagyunk. 

Szent-László dicső királyunk gyámolitá korának sze-
gényeit testi s lelki szükségeikben, alapitványai által elömoz-
ditá a ker. nevelés szent ügyét: fordítsuk mi is társulatunk 
jövedelmét szentegyházak, iskolák, óvodák s egyéb hasznos 
intézetek emelésére, fentartására, s tevékenységünket Isten 
áldása fogja követni. 

Szent-László király szent hitünk érdekében szünet nél-
kül fáradozva nehéz, de kedves áldozatot hozott : mi is lan-
kadatlan buzgalmunkkal és lelki testi erőnk megfeszítésével 
odahatni törekedjünk, hogy szent hitünk tanai, melyeknek 
isteni eredetéről meg vagyunk győződve, naponta nagyobb és 
nagyobb terjedésnek örvendjenek. 

Karoljuk fel egész lelkesedéssel a hozzánk oly közel 
álló, s minket vallás s nemzetiségi szempontból oly anynyira 
érdeklő csángó magyarok ügyét. Azon lelkes férfiak, névsze-
rént nagyságos s főtisztelendő Kubinszky Mihály apát-kano-
nok ; főtiszt. Veszély Károly főesperes-plébános s tek. Majer 
Károly közbirtokos, kik a multévi nagygyűlés határozata 
folytán Moldvába küldettek, hogy a csángó magyarok szük-
ségeit, állapotukat^ a hely szinén tanulmányozzák, magasztos 
missiójok eredményét e gyűlésben fogják előterjeszteni : ez 
legyen tanácskozmányunk egyik legfőbb, legfigyelemremél-
tóbb tárgya ; tanácskozzunk azon módok és eszközök felett, 
melyek helyes alkalmazása által a főméit, herczeg primás 
hathatós befolyása-, és a püspöki kar hozzájárulásával elha-
gyatott hitsorsosink s véreink vallás-erkölcsi érdekeit előmoz-
díthassuk, biztosithassuk. 

Szent-László védszentünk dicső példája legyen minden-
kor szemeink előtt ; az ő vallásos buzgósága s hazafias lel-
külete legyen tetteinkben a mérvadó, midőn az egyház s haza 
iránti kettős kötelességünkről van szó ; mert dedecus est natis 
claros habuisse parentes, ni studeant illis moribus esse pares. 

Vajha idővel, vajha minél előbb a Szent-László-Társu-
39 * 
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lat s annak magasztos működése oly lendületet venne, s oly 
átalakulást idézne elő, hogy abból oly kath. nagygyűlés váb 
hatnék, milyenek Ausztria-, Németország- és Belgiumban évek 
óta tartatnak, s melyeken jeles értekezések s eszmecsere ál-
tal a kath. hitélet terjesztésére, a ker. fegyelem, nevelés, iro-
dalom emelésére, a rakonczátlan sajtó mérges kifakadásai- s 
hazug rágalmainak ellensúlyozása, s az egyház jogainak ol-
talma érdekében a legczélszerübb rendszabályok állapittat-
nak meg. 

Remélem, nincs messze azon szerencsés időpont, mely-
ben ezen, minden hü katholikus szivben hőn táplált óhaj tel-
jesülend. Hiszem, nincs messze az idő, midőn mi magyarok 
az ily kath. nagygyűlésre összejővén, hitünk-, reményünk- s 
szeretetünket nyiltan bevallhatjuk ; s midőn ezt teszszük, 
nem csak egyeseknek, hanem az egész emberiségnek legszen-
tebb javait fogjuk előmozditani. Gondolkozzunk t. tagtársak 
komolyan ezen eszméről, aztán pedig az ügy jelentősége- s 
méltóságához képest fogjunk annak módja szerént a dologhoz 
melynek sikeres fejlődésére annál inkább számithatunk, mi-
vel a püspöki kar támogatása, a minden jóért buzgólkodó 
papság s számtalan világi katholikus hozzájárulása nem fog 
hiányozni. 

Hazánkban a természetvizsgáló társulat, mely évenkint 
más-más helyen tartja nagygyűlését, oly ritka kedvezésben 
részesül mindenütt, miként kételkedni alig lehet, hogy a ka-
tholicismus nagy érdekét képviselő, általam indítványozott 
nagygyűlés az igazság s méltányosság elvénél fogva hason 
előnyben fog részesülni. 

De ideje már, hogy hosszabbra terjedt beszédemet be-
fejezzem, nehogy t. tagtársaim béketürésével visszaéljek, ne-
hogy önöknek unalmat okozzak. Hosszabb voltam, mert érte-
kezésem feladata volt, társulatunk czéljainak üdvös voltáról 
némi, mint hiszem, szükséges felvilágosítást adni, hogy igy, 
ha netalán a társulat sz. czélja iránt valakinek kételye vagy 
irányában ellenszenve volna, azt kioltsam, mások keblében 
pedig a rokonszenv lángoló tüzét éleszszem. En is azt tartom, 
mit egy régi bölcs : nunquam nimium dicitur, quod nunquam 
satis dicitur ; quibusdam romedia monstranda sunt, quibusdam 
inculcanda. Sen. ep. 27. 

Félelem s remény közt szóltam. Félelemmel: mert 
gyöngeségem öntudatával birok ; de reménynyel is : mert hit-
tem, hogy gyönge szavam kebeleikben viszhangra talál s fo-
gyatkozásaim iránt kegyes elnézéssel fognak viseltetni. E 
szives elnézésökbe vetett bizodalmam folyékonyságot adott 
szavaimnak, támaszpontot félelmemnek, bátorságot a vallás- s 
igazságért lángoló keblemnek. A fenebb idézett oknál fogva 
vala hosszabb előadásom, ki minden szerénységem daczára, 
nem törődvén a költő ama intelmével „at melius fuerat non 
dicere, namque tacere tutum semper érit" — azt teljes el-
szántsággal mellőztem, azon reményt táplálván : hogy szent 
ügyünkért lelkesített keblemet nem fogják fogyatkozásaim 
szerént megítélni. 

Midőn a nagyérdemű gyűlésnek béketüréseért, mely-
lyel előadásomat kisérte, szívélyes köszönetet mondok s a 
tanácskozásra felkérem, azon meggyőződésben vagyok, hogy 
a t. társulat érzelmeit tolmácsolom, midőn azon inditványnyal 
lépek fel, hogy e nagy gyűlésünkből sz. Atyánkhozi hü ra: 

gaszkodásunk- s hódolatteljes tiszteletünknek külön alázatos 

feliratunkkal kifejezést adjunk ; s mivel illik, hogy a szeretet 
s hála érzslmei ne üres szavakban, hanem tettekben nyilat-
kozzanak, »quia parvus amor est, qui oris testimonio sufficien-
ter aperitur" — szorult helyzetének némi enyhítésére szere-
tetadományunkat 2000 o. é. forintban trónja zsámolyához 
letegyük. 

Az illnminatusok társulata a mait században.. 

Az illuminatus nevezet többször fordul elő a történe-
lemben, s mi különös, leginkább azok szerettek a fölvilágo-
sodás szép köpenyével takarózni, kiknek valódi czéljok épen 
az égből szállt világosság kioltása s az álmysticismus vak-
sága, vagy a hitetlenség sötét sivatagja volt. A 15. 16. de 
különösen a 17-ik században több quietista-felekezet viselte 
e nevet, leginkább Spanyolhonban, hol azonban nemsokára 
elenyésztek, hogy uj alakban tűnjenek fel Franeziaország-
ban. Belső szemlélet s tökéletes lelki közöny által, minden 
szentség, külső jel megvetésével törekvének a tökély azon 
fokára, hol Istent világosan láthatják s többé el nem veszt-
hetik, hol az ily tökéletes lénynek minden szabad, semmi 
sem tiltott. Némely irók ezektől származtatják a mult szá-
zadi illuminatusok társulatát is ; de eltekintve tanaik s czél-
jaik különbségétől, — a társulat fölfedezett irataiból is vilá-
gosan kitűnik, hogy alapítását 1776 ban nyerte, minden vo-
natkozás nélkül más, elébb fönállott felekezetekre. 

Az uj világosság sugarai először Weishaupt Ádám 
agyából törtek elő, ki az ingolstadti egyetemen az egyházjog 
tanára s minden vallásnak é3 kormánynak, de különösen a 
jezsuitáknak elkeseredett ellensége volt. A jezsuiták társasá-
guk feloszlatása után többen megmaradtak Bajorhonban régi 
helyeiken, s az ingolstadti egyetemen a jeles Stattler és má-
sok nem szűntek meg némelyek rendkivüli boszuságára to-
vább is működni. Mint maga Weishaupt megvallja, társulata 
alapításánál egyik főczélja volt „hatalmas pártot alkotni a 
jezsuiták ellen", ') kik legfélelmesebb védői valának azon 
vallásnak, melyre ő a halálitéletet mondta ki. Ezen „hatal-
mas pártnak" kelle azután a jezsuiták teljes legyőzésével a 
világot meghóditni, nem vérengző fegyverrel ugyan, hanem 
az „asszonyok hiúsága, kíváncsisága és érzékisége; a nép közt 
szétszórt és a rendre kedvezőtlen fényt vető hirek elterjesz-
tése : a rend czéljával ellenkező tanokat állító irók megnye-
rése vagy túlkiabálása ; a zárdák megszüntetése s a jövedel-
meknek a társulat czéljaira forditása ; az iskolák-, akadémi-
ák-, könyvnyomdák- és káptalanoknak a rend hatalma alá 
kerítése" z) s egyéb ily nemes és a világosságot rendkívül 
terjesztő eszközök által. 

Weishaupt Ádám, midőn 1776-ban három tanítványá-
val a titkos társulat alapkövét ünnepélyesen letevé, saját 
szavaiként maga is nagyon csodálkozott, „hogy még ő is uj 
vallás alapitója lehet." 4) Eleinte nem igen tudta, mihez 
kapjon. Kitűzött, czélja, minden kormány és vallás lerontása 
még homályos körvonalakban állt előtte, s egyelőre csak a 
jezsuiták elleni törekvésban öszpontosult. A három tanuló-

') Triumph der Philosophie II. k. 339.1. 
!) Neueste Arbeiten des Spartacus und Philo, 114 - 17'?. 1. 

Massenhausen, Mere und Zwaekh. 
4) Triumph der Philosophie, i. h. 260. 1. 
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ból álló társulatot, — melyhez azonban nemsokára az ingol-
stadti egyetem több fiatal polgára csatlakozott, — először per-
fectibilisták rendjének nevezé s homlokára a szépen hangzó 
czégért : „az emberek tökélesitése" tüzé 5) E nevet rövid idő 
multán kiszoritá a még szebben csengő illuminatus nevezet ; 
s igy a rend megalapítva és sokat ígérő czégérrel ellátva lé-
vén : Weishaupt végleges megalakításáról gondolkozott ; mert 
nagyon is jól érzé, hogynehány deák egyesülete egy kis német 
város egyetemén magában még épen nem eléggé hatalmas 
az alapító világraszóló terveinek kivitelére. Mindenek előtt 
az összeesküvők szokása szerént álneveket választottak ma-
guknak ; Weishaupt maga Spartacus, tanítványai közül Mas-
senhausen Ajax, Merz Tiberius, Zwackli Cato, mások más 
neveket vettek föl. Hasonlóan uj neveket adtak a legelőször 
boldogítandó tartományoknak és városoknak.6) Ez azonban 
nem volt elég. A titkos társulatok alakítási módjáról, fokoza-
tokról, rejtélyekről s más ily csalétkekről, melyek oly csábi-
tólag hatnak a kiváncsi emlékre, a doctor ur és tanítványai 
igen keveset tudtak ; mig szerencsére Zwackh Augsburgban 
egy Marotti nevü szabadkőmivessel jött össze, ki által vala-
mennyire megismerkedett a kőmivesi intézvényekkel, melye-
ket mestere azonnal az uj rend hasznára fordított. Mindez 
azonban még igen tökéletlen volt, mert maga Marotti sem 
sokat értett a kőmivesség belső elrendezéséhez ; de legalább 
annyi szolgálatot tőn az illuminatismusnak, hogy gyorsabban 
kezde terjedni. 1778-ban már tizenkét páholyt számított Ba-
jorhonban és Tyrolban; Bécsben pedig a József alatt hírhedt-
té vált Born és Sonnenfels már ekkor a rend tagjai valának. 
Teljes kifejlődést azonban és bámulatos elterjedést a társulat 
Knigge által nyert. Ezen Kniggét, ki az illuminatismus tör-
ténetében Philo név alatt lőn nevezetessé, Constanza gróf 
Fran kfurtban nyerte meg a társulat részére, midőn a patriar-
cha Spartacus-Weishaupt megbízásából mindenfelé uj tago-
kat toborzani járt. Mellesleg mondva, több illuminatus folyton 
útban volt, ily apostoli küldetésben fáradozva ; mert mint 
Weishaupt kedvtelve szokta mondani : „Ha Krisztus aposto-
lait az egész világra szétküldte, mért hagynám én Pétere-
met otthon ülni?"7) 

Knigge,elszegényedett hannoveri báró,sokat próbált életé-
ben. Schlosser szerént egyike volt azon német nevezetességek-
nek, kik tökéletesen képesek valának a világot megcsalni. 8) 
Protestánsból katholikussá és ismét protestánssá lőn, tagja 
volt a szabadkömivességnek, sőt az alchymiában is szeren-
csét próbált. Miután kisérletei nem sikerültek s minden fára-
dozása daczára megmaradt szegény bárónak, az irodalomra 
adta magát, s könnyű irálya, felületes nézetei és ügyes alkal-
mazkodása által nagy olvasó közönséget gyüjte maga köré. 
Illemtana számtalan kiadást ért, s a reménydús ifjúság vi-
lágba léptekor most is abból tanulja a finom mozdulatokat 
és módos bókokat. — Mint e rövid vázlatból kitűnik, szive 
minden nemes érzelem iránt meg volt halva ; vallás, erény, 
igazság, jog egyiránt nevetséges butaság volt előtte, melye-

5) Schlosser, Gesch. d. 18. u. 19, Jahrhund. 3. k. 268. 1. 
6) Igy Bajorország Achaja, Austria Egyiptom, München Athen, 

Ingolstadt Eleusis, Bécs Roma stb. lett. L. Triumph der Philosophie, 
i. h. 263. 1. 

7) Originalschriften der Illuminaten, 173. 1. 
' 8) Schlosser, i. h. 270. 1. 

ket azonban nagyon is fel tudott használni, ha önző ezé Íjaira 
hasznosnak látta, ép ugy, mint a szabadság, haladás, felvilá 
gosodás s más ily szépen csengő szavakat. 

Képzelhetni tehát, mily jelentékeny nyereség lehetett 
az érdemdús rendre ily kitűnő tag csatlakozása, ki minden 
tulajdont egyesitett magában, mely szükséges volt a homályo-
san körvonalozott irányelvek teljes kifejtésére. Azonkívül 
Knigge más tekintetben is végetlen hasznot hozott a társulatra. 
O kőmives volt, még pedig a föllebbvalók közül ; a titkos 
fokozatokat, rejtélyeket nagyon jól ismeré, s igy képes volt 
az illuminatismust is ezek szerint idomitani. Ügyessége, ké-
pessége omnibus omnia fieri (csakhogy nem a bibliai értelem-
ben), tapasztalása és gyakorlottsága a társadalom magasabb 
köreiben, képessé tevék arra, mire Weishaupt soha sem jut-
hatott volna : a társulatot rendszeresíteni s Némotország ha-
tárain túl terjeszteni. ' 

Mielőtt az illuminatismus azon szervezetére térnénk, 
melyet Knigge adott neki, ismerkedjünk meg kissé közelebb-
ről azon férfiakkal, kik magukat a világosság apostolaivá tol-
ták fel s telt torokkal az emberi nem tökéletesítését hirdet-
ték egyedüli czéljokul. Schlosser, kinek különben minden 
sorából a katholicismus s különösen a jezsuiták elleni halálos 
gyűlölet ri ki, s ki ennélfogva épen nem részrehajló bíró azok 
megítélésében, kik a jezsuiták megbuktatására esküdtek 
össze, — az illuminatusokat „semmirekellő embereknek ne-
vezi, kik sem Istenben, sem a lélek halhatatlanságában, s mi 
még roszabb, sem erényben, sem igazságban, sem jogban 
nem hittek." °) 

Még nagyobb hitelre méltó a főnök maga, Weishaupt, 
ki egyik tanítványához irt levelében következő jellemző is-
mertetést ad érdemes társairól: „Sokrates, ki különben ha-
talmas ember lenne, folytonosan részeg; Augustus a legro-
szabb hirben áll ; Alcibiades pedig egész nap a kocsmárosné 
előtt ül, és sóhajtoz és epedez ; Tiberius Corinthban (Regens-
burg) Democedes nővérét erővel meg akarta fertőztetni s a 
férj rajta kapta. Az ég szerelmére, micsoda areopagiták 
ezek !"10) Azonban kár volt. Spartacus urnák ily botránkozó 
hangon kiáltani fel, mert ő maga sem volt jobb areopagitái-
nál. Hertel kanonokhoz irt levelében kétségbeesetten sopán-
kodik, hogy ángyát teherbe ejté s most nem tud vele mit 
csinálni, ámbár a magzat elhajtásában mindketten megegyez-
tek. „Nem tudom, úgymond, micsoda ördög vitt jégre engem, 
ki ily esetekben annyira óvatos szoktam lenni."11) Nem cso-
da tehát, ha a rend fölfedezett iratai közt utasitásokat találtak 
ad exeitandum furorem uterinum, ad procurandum abortum, 
quomodo odor nocivus possit spargi in cubiculum, az aqua 
tofana elkészítésére és a pecsétek lenyomására 12); nem csoda 
ha a patriarcha Spartacus egyik tanítványáról, Agrippáról, 
panaszkodik, hogy Sullától arany s ezüst órát és gyűrűt lo-
pott l ä); nem csoda, ha a társulat első irányelve az volt, hogy 
„a rend bármily szenynyes jellemű embereket is nagyon jól 
használhat" 14). Es ezen emberek nevezék magukat az igaz 

*) U. o. 268.1. 
">) Nachtrag zu den Originalschriften der Illuminaten, 39.1. 
"J U. o. 14—17.1. 
") Triumph der Philosophie, i. h. 292 1. 
») Originalschriften 257. I. 
H) Grosse Absichten des Ord. d. Illum 64. 1. 
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világosság terjesztőinek valódi boldogítóinak, s találtak szám-
talan és számtalan követöt, kik ujongva üdvözölték az oly 
sokáig eltakart világosság derengő hajnalát ! "Igy lett és lesz 
az ember, ki terhes bilincseknek érzi a vallás szelid korlátait, 
szívtelen csalók megvetett bolondjává. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
LONDON, oct. Egy igen fontos kérdés, az irhoni fen-

sőbb tanügy eldöntése daczára a kormány Ígéreteinek elna-
poltatott azon időre, midőn az ir államegyház sorsa fog vég-
leg elhatároztatni. Az irhoniak tehát a tanügy drága szabad-
ságát csak akkor élvezendik, ha az anglicanismusnak igája 
alól felszabadittatnak. A két kérdés szorosan van egybefüzve, 
és megfogható, a protestantismus miért nem akar önként le-
mondani az előnyére létesített monopoliumról. 

Az irhoni katholikusok a gyakorlatban a kormány 
pártfogása alatti elemi tanrendszer káros következményei-
nek elejét vették. Számos magán intézetek továbbá lehetővé 
tették, hogy az állami vegyes középtanodák alól is kivonják 
gyermekeiket. A fensőbb tanügyre nézve a kormány hajlandó 
volna némi engedményeket tenni, sőt még a dublini állam-
egyetem mouopoliumát is megszüntetni, de azon feltétel alatt, 
hogy a püspökök által 1850-ben alapított katholikus egyetem 
a szervezetben azon elvet fogadja el, mely a püspököket és a 
romai curiát arra bírta, hogy a királyi egyetemet kárhoz-
tassák. Az egyház ugyanis a vegyes, felekezetnélküli tano-
dát nem szentesitheti. 

A 18 év előtt alapított egyetem teljes virágzásnak ör-
vend, hanem a diplomák osztogatásának jogával nem bir, és 
igy a katholikusok vagy elzáratnak diplomák hiánya miatt 
sok állómástól, vagy azokat keresni kénytelenek az Erzsébet 
királyné által a catholicismus iránt ellenséges szándékkal 
alápitott dublini, vagy a püspökök által kárhoztatott királyi 
egyetemekben. 4 , - 5 0 0 , 0 0 0 lélekből álló nép tehát arra van 
szorítva, hogy tanítást és tudori fokot oly intézetekben keres-
sen , melyek csak alig 700,000 főnyi secta javára alapít-
tattak. 

Ezen abnormis helyzetet a fennidézett kath. egyetem 
rectora imigy fejtegette nem rég : Ama büntető törvények kö-
zöl, melyek eddig sujták az irhoni katholikusokat, nem volt 
nyomasztóbb és a vallásra nézve veszedelmesebb, mint az, 
mely a katholikus oktatást gátolta. Csak a 18-ik század vé-
ge felé engedtetett meg a tanitás a katholikusoknak. Mindad-
dig atyáink kényszerülve valának Francziaországban és más 
katholikus államokban keresni gyermekeik számára a keresz-
tény katholikus oktatás jótéteményeit, és ezt is súlyos pénz-
birságtóli félelem mellett. Ezalatt Irhonban számos protes-
táns iskolákat és collegiumokat alapitottak jelentékeny, és 
pedig ős katholikus alapokból származó jövedelemmel ru-
házván fel azokat. Erzsébeth királyné Dublinban egyete-
met és collegiumot alapítván, az alapító levélben nyíltan ki-
mondá, hogy ennek czélja a protestantizmus terjesztése. 
Ezen intézet most is fennáll, és legújabban is egy királyi 
bizottmány azt tisztán protestáns jellegűnek nyilatkoztatta 
ki. Az alapító levél szerént ösztöndijakban csak protestáns 

ifjak részesittethetnek. A collegium elnökének mindig angli-
kán papnak kell lenni. 

A tanárok, egy két alsóbbrendű kivételével, sőt még a 
szolgaszemélyzet is csak protestáns vallású lehet. A katholi-
kus Irhon fővárosában igy az egyetem harangjai kétszer 
napjában hívják a tanulókata protestáns vallás gyakorlatára. 
Igaz, katholikus hallgatók is bocsáttatnak az előadásokra, 
és ezek protestáns isteni tiszteleten megjelenni nem kötele-
sek, de mindig alárendeltségben vannak szemben protestáns 
tanulótársaikkal, kik egyedül tarthatnak igényt a fötanszé-
kekre és kitüntetésekre. Nem csuda, ha a katholikus tanulók 
száma aránylag csekély. 

Szerencsétlenségre továbbá ily kath. hallgatók vallása 
veszélyeztetve van, többen áttérvén a protestantísmusra. Ami 
a jövedelmeket illeti, senki sem tudja határozottan a számot, 
de roppantak. Jószágai Irhon egy századik részét képezik. A 
tanpénzek és okmányokérti összegek egy évben felrúgnak 
750,000 frankra, és van tanár, ki 100,000 frankot huz. 

'20 évvel ezelőtt a kormány három tartományi collegiu-
mot alapított királyi collegiumok nevezete alatt, melyeket 
egy egyetemmé alakítottak. Itt ugyan a protestestantismust 
ex professo nem tanítják, de ki van tiltva más vallási oktatás 
is. Hogy fogalmunk legyen a tanári kar szelleméről, elég leend 
idéznünk Vericour-t, ki Luthert és Mahomedet Jézus Krisz-
tussal tette párhuzamba. 

Nem csuda, hogy épen ezért IX. Pius pápa ama colle-
giumokat a keresztény ifjúság hitére és erkölcseire nézve ve-
szélyesnek nyilatkoztatta ki, és hogy a püspöki kar 1850-ben 
egyhangúlag mondta ki kárhoztató ítéletét. Azóta az irhoniak 
nem szűntek meg reclamálni ezen collegiumok ellen. 

Fennállott tehát annak sürgető szüksége, bogy a kath. 
ifjúság számára fensőbb oLtatás szerveztessék. Azért az irhoni 
püspökök ö szentsége ismételt ajánlatára 1854-ben a löveni 
egyetem mintájára kath. egyetemet állítottak. Elhatároztatott, 
hogy a hittani, jogi, és orvosi karokon kivül a bölcsészet, iro-
dalom, és természettudományok is tanittassanak. Ö szentsége 
az egyetemet felruházta mindazon kiváltságokkal, melyekben 
elődei a régi egyetemeket részesiték. Van már jelentékeny 
tanári kara, szép épületei, temploma, és gazdag könyvtára, 
hála az angol, amerikai püspökség, és a derék irekk áldozat-
készségének. 

Lépések tétettek, hogy az angol kormány azon kivált-
ságokat, melyekkel a protestáns, és vegyes egyetemek birnak, 
erre is terjeszsze ki, de eddig minden eredmény nélkül. Azon-
ban az ügy igazsága megkezdette már hatását a lelkekre. 
Mult évben tekintélyes képviselők, a nagy lapok, sőt a kor-
mány tagjai is elismerték, hogy az irhoni kath. püspökségnek 
a fensőbb tanügyre vonatkozó kérelme méltányos. Mindamel-
lett a kath. egyetem még mindig nélkülözi a segélyt, sőt a 
jogot az állam által is elismerendő diplomák adására." 

Igy a nevezett rector, ki épen azért ügye előmozdítá-
sára, addig is, mig az igazság diadalát ülendi, franczia hitsor-
sosainak pártfogásához és segélyéhez folyamodik. 

BERLIN. A hivő lutheránusok és a rationalisták kö-
zötti küzdelemben a porosz ev. hatóságok, mint előrelátható 
volt, az előbbiek részére állottak. Az Oberkirchenrath a con-
sistoriumokhoz egy köriratot intézett felhiván ezeket a ratio-
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nalisticus irányzatok fölötti őrködésre. Csakhogy az Ober-
kirchenrath, habár a világi karhatalom rendelkezésére áll, 
még sem mer odáig menni, hogy a rationalisticus pásztorokat 
elbocsátással fenyegesse. A rationalisticus nyilatkozmány 
hirhedt aláirói ellen semmi lépések nem történtek. Tudva, 
hogy általánosan elismert tantekintélylyel nem bir, nem 
merte nevezett egyh. főtanács befolyását koczkáztatní. 

A brandenburg tartomáuyi főconsistorium ugyan Lisco 
pásztort elmozdította a berlini ipartanoda vallásoktatásától) 
de meghagyta lelkészi hivatalában, sőt a lapok támadásai 
ellenében védvén magát azt jelenti ki, hogy csak azért moz-
ditá el Liscot nevezett iskolától, mivel államvizsgálatot eddig 
nem tett. 

A westfáliai prot. tartományi zsinat, mely a mult héten 
Soestben ülésezett, kijelenté, hogy véleménye szerént egy 
protestáns lelkész állása incompatibilis a rationalisticus Pro-
testantenverein nyilatkozatával, és ettől óvja hiveit. Ugyan-
azon zsinat feliratot határozott küldeni ő felségéhez, kérendő 
öt, hogy ellenszegüljön az iskolát az egyháztól elválasztani 
óhajtó törekvéseknek. Miután a porosz prot. lelkészek nagy-
többsége ugyanazon nézeten van, a porosz katholikusok ben-
nök hatalmas szövetségesekre találandnalc a tanitásra vonat-
kozó érdekeik megvédésében. 

De más tekintetben nevezett zsinat egyházunk elleni 
érzelmeinek is adott kifejezést. Kérte a kormányt továbbá, 
hogy nagypénteken ne engedje meg a munkát a katholiku-
aoknak, és a processiok visszaélését szüntesse meg. A ve-
gyes házasságokra nézve hozott resolutio igy hangzik. „Azon 
evangelikus házastárs, ki Ígéretet tőn gyermekeit a kathol. 
hitben neveltetni, elveszti szavizatát és nem bocsáttatik a 
comrauniohoz, nem lehet keresztapa, és ha nő, a szülés után 
meg nem áldathatik. Ha a házasság katholikus lelkész által 
megáldatott, fel lehet tenni, hogy ama igéret megtétetett. Ha 
igéret nélkül a gyermekek mégis catholice neveltetnek, 
ugyanazon büntetéseknek van helye." Ezen határozat köte-
lező minden lelkészre nézve, és a szószékről kihirdetendő, s 
óvni kell a hiveket ily vegyes házasságoktól. 

íme, mily különszerü, ily rendeletek mellett a vallási 
szabadság mellett, és a kath. gyakorlat ellen lármázni. 

Kinyilatkoztatá továbbá a zsinat, hogy gyalázat volna 
Poroszországra nézve, ha Berlinben nunciust tűrne. Ezen ha-
tározat a sajtó és közönség részéről a legrosszabbul fogadta-
tott, a berlini „Post" azt nevetségesnek mondván. A pápa, 
mond, nagyszámú poroszok lelki feje, és senki sem tagadhatja 
meg tőle a jogot magát Berlinben képviseltetni. 

A hesseni protestánsok szintén küzdenek egymás kö-
zött. Mitzenius darmstadti lelkész : „Luther und die Kirche 
unserer Zeit" czim alatt munkát adott ki, mely telve van 
sértő vádakkal az első reformátorok, és a prot. lelkészek 
ellen, kiknek szemökre hányja, hogy bérenczek hit és val-
lási meggyőződés nőikül, hogy mesterséget csinálnak állá-
sukból. 

Az egész világ elszörnyedt a munka fölött, a consisto-
rium vizsgálatot rendelt, és elmozdította a pásztort egy leány-
nevelde vallásoktatói állomásától. Több orthodox lelkész ki-
jelenté, hogy lemond állásáról, ha Mitzenius megmarad. 
Azonban a darmstadti nép pártját fogta Mitzeniusnak, ezer éa 

ezer aláírással ellátott kérelemben megmaradásáért folyamod-
ván a nagyherczegliez. Valósziníi, hogy igy is lesz. 

Szólottunk már több ízben az úgynevezett „Innere Mis-
sions Verein" működéséről, melyek a hitéletnek, gyűlések, 
ünnepélyek általi emelésére alapíttattak. Esdekes a „Posaunen 
Verein" aug 23. és 24. tartott ünnep programmja, melyet a 
,Westfällische Zeitung' közöl, melynek egész tartalma az 
isteni tiszteleten kivül csupa kürt, trombita choralékból áll. 
Szintén érdekes volt a prot. diaconissák anyaházainak főhelyén 
Kaisersverthben sept. 24-én tartott összejövetel. Majd minden 
európai országok voltak képviselve. Francziaország a párisi, 
lyoni, straszburgi, Olaszország a florenczi ház igazgatója által. 
Az utóbbi 3 év alatt e házak száma 30-ról 42 re emelkedett, 
a diaconissák pedig 1619-ről 2006-ra. Jelentik, hogy e szám 
sem felel meg a szükségnek. 

A darmstadti prot. „Allgemeine Kirchenzeitung" julius 
4-iki számában egy bajorhoni prot. lelkész állitja, hogy 8 év 
előtt egy jó állomást ajánlottak neki, ha bizonyos személyt 
elvesz feleségül, mit egyébiránt azon megjegyzéssel közlünk, 
hogy ily esetek épen nem ritkák. 

KONSTANTINÁPOLY, oct. A galataserai-i felekezet-
nélküli lyceum csak addig fog fennállhatni, mig az annak 
léteit adott hatalmas franczia kéz védendi. A Scheikul-Islam 
helyeselte a szent atya brevejét, melylyel a katholikusoknak 
megtiltotta a vegyes tanoda látogatását, és ha az uleimák 
főnöke hajdani tekintélyével birna, a török ministerium nem 
merte volna támogatni e bábeli kis egyetemet. 

Néhány nap előtt egy esemény a Stambuli török világot 
mozgásba hozta, és kevésben múlott, hogy a musulmann nö-
vendékek az intézetet ott nem hagyták. Az igazgatóság ugyan 
is a próféta fiatal tanítványaival ugy akarván bánni mint a 
többi „giaur" növendékkel, elhatározta, hogy amazoknak 
nom leend többé szabad minden étkezés után kezeiket meg-
mosni, miután nagy baj a szolgálatra nézve, ha 2—300 nö-
vednékröl van szó. Némelyek morogtak, de végre megnyu-
godtak. De nem oly csendesen folyt le a dolog, mint mondják, 
midőn megtilták azon mosásokat, melyeket a török szertartási 
törvény követel, midőn valaki a félreeső cabinetböl jő vissza. 
A botrány nagy volt. Egész Stambul izgalomba jött a Corán 
rítusai ellen intézett eme támadás miatt. A növendékek el-
hagyni készültek a házat, de ugy látszik a tilalom vissza-
vétetett. 

Az oktatás'ezen intézetben liberális a szó legvallástala-
nabb értelmében. Ez sok törököt és keresztényt gondolkodóba 
ejt. De hát minek is alapították csupa tetszvágyból a franczia 
kormány és követe irányában ezen intézetet, mely végre is 
majd senkinek sem keilend. 

A különböző felekezetek papjai már is panaszkodnak 
a fölött, hogy Levithal ur az intézetből egész kis zsinagógát 
csinált, annyira aránytalanul levén a zsidó elem képviselve 
benne. A törököket bántja, hogy Duruy egy zsidó aligazgatót 
adott gyermekeiknek, min bizony a keresztény szülök sem 
örvendhetnek. 

Mi lesz az ifjúságból ily ultraszabadelvü, és vallási te-
kintetben közönbös tanitás mellett ? Duruy a kelet számára 
az úgynevezett erős szellemek (esprits forts) nemzedékét 
akarja képezni. Fuad basa egy unokája, és a syriai seraskier 
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Safet basa fia elhagyták a neveidét 24 óra múlván, miután 
beléptek. A példa rosz, és ha ragályossá találna válni, csak-
hamar vége lesz a vegyes tanodának. 

Különben a tudomány vágya, másokat az érdek még 
megtartandja a lyceum padjain egy ideig, de ha Franczia-
ország megszűnnék hatalmasan és folyton ápolni és védeni 
alapítványát, a török kormány bizony elejtené nem sokára, 
és akkor az intézet napjai megvolnának számitva. 

VEGYESEK. 
— A tolnai vállalkozóknak „H a y n a 1 d" nevü hajója 

e napokban kezdi meg működését. Az áldásos név hozzon 
sok áldást a vállalatra ! 

— D a r ó c z y Zsigmond, ö szentsége házi főpapja, 
apát és a pécsi székesegyházi káptalanban olvasó-kauonok 
f. hó 7-én jobblétre szenderült. A jótékonyságáról is ismert 
férfiú a káptalan ügyeit sokáig és sok sikerrel kezelte. Béke 
hamvainak ! 

rr 
— O szentsége értesülvén a földrengés által előidézett 

szerencsétlenségekről Ecuador- és Peruban, jelentékeny össze-
get küldött a károsultak segélyezésére. 

— Ismételve olvassuk, hogy a bergamoi püspök vád 
alá helyeztetett hivatalával való visszaélés miatt. Bűne abban 
áll, hogy bizonyos Vitali Rafael ügyvédtől, ki az eladott egy-
házi javakból szintén szerzett magának, a végszentségek föl-
adását megtagadta. 

— Chigi párisi nuntius kihallgatáson lett volna a csá-
szárnál, legfontosb kérdéseire azonban csak kitérő választ 
nyert a császártól, végtére pedig Moustier ininisterhez lett 
utasítva, de ez soha sincs otthon ! 

— Grladstonet az egyházi reformok kérdésében hatal-
masan támogatja a szintén protestáns Bright. Ugy látszik, 
megosztották egymásközt a legégetőbb kérdések tárgyalását. 
Bright nem rég fölszólittatott, hogy működjék a jezsuitáknak 
Angolországból való kitiltására. Bright nevetségesnek találta 
az ily fölszólítást, többször azután nem kisértették őt ily 
kérelemmel. 

— A müncheni „Neueste Nachrichten" után mohón 
terjesztették a mi lapjaink közül is néhányan azon tudósítást, 
mely szerént az előbbi romai helytartó, msgr Castellacci és 
egy közelebb meg nem határozott belgiumi kolostor szerzete-
sei a legféktelenebb erkölcstelenségről vádoltattak, melynek 
egy egész nőkolostor is áldozatául esett volna. Habár a ko-
holmány a józanabbak előtt hitelre nem is találhatott, érde-
kében feküdt mégis a kath. bajor sajtónak az ügy igazi állá-
sáról biztos tudomást szerezni ; a hiteles tudósítás szerént egy 
csepp való sincs az egészben, és a me3e azon alávaló fogások 
közé tartozik, melyeket használni szokott az elvetemedett 
sajtó, mely a jezsuitáknak hazugul tulajdonított azon elvet 
„finis sanctificat media," a legszemtelenebbül gyakorolja. 

— Igen jó egyháztörténelmi kézikönyv jelent meg e 
czim alatt: „Institutiones Históriáé Ecclesiasticae Novi Foe-
deris auctore R. P. Claro V a s c o t t i . Editio altera, studio 
Joannis Hrast." Tiszta irály, tömött jó rendszer különösen 
ajánlják. 

— Sartorynál ismét több, az austriai egyházi ügyekre 
vonatkozó röpiratka jelent meg. A jó szellemű vállalkozó 

valóban megérdemli a katholikus olvasó közönség kiváló 
pártfogását. 

— A kath. casinok egymásután keletkeznek Németor-
szágban; talán majd nálunk is belátják ezen intézmény üd-
vös voltát, és az autonomia teremtő és termékenyítő ereje 
létesitend itt is néhányat. Több helyütt azonban politikai 
egyletnek nyilvánittatik a kormány által a kath. casino, és 
igy faggató fölügyelet alá helyeztetik. A szabadkőmivesek 
szerencsésebbek. 

— Az „egységhez" czimzett pesti páholynak már meg-
van a czégére; két egymásba csúszó négyszög; a szervező 
igen ajánlgatja fölvilágositásait. Azonban már megtámadás-
nak is ki volt téve, pedig aligha reménylett oldalról. Tudnil-
lik a „P. Lloyd" gyanúsította a vakoló atyafiak társulatát, 
mit ez nemes fölfuvalkodással utasított vissza, nem tartván 
érdemesnek a czáfolatra egyedül a páholyoknak egyik kömi-
ves tagja által összeférczelt magasztalásait állítván a rágal-
mak ellenébe. 

— Lech tájékáról írják, hogy az egyik képviselő igen 
rikító színekkel festette a clerus kártékony befolyását az isko-
lára ; az elnök pedig neki áll, és korholja a clerust, hogy 
keveset tesz a tanügyben. Hamis tanú mindkettő, testimonia 
eorum non sunt consentientia, egy Dánielre volna szükségük, 
ki fejökre olvasná hazug bizonyításukat és megmentené Su-
sannát. 

— A schweidnitzi megújított templom, mely egykor a 
keresztesvitézeké volt, 1811-ben pedig a többi sileziai tem-
plomokkal együtt seculárizáltatott, a jezsuitáknak adatott át. 
Az épület felső részében eddig a szabadkőművesek tartották 
gyülekezeteiket, az alsó rész pedig a templommal együtt 
raktár gyanánt használtatott. 

— Mi nem történik minden abban a katb. Spanyolor-
szágban ! Egy német zsidó beszéli az egyik lapban, hogy 
utazása közben egy házba érkezett, melynek tulajdonosa 
nehéz beteg volt. A környezete papot hivatott, hogy adná föl 
a betegnek az utolsó kenetet; a beteg meglátván a papot 
összeszedi végerejét és azt ellökte magától, bevallván, hogy ő 
csak külsőleg mutatta magát kereszténynek, de szivében min-
dig zsidó volt; ezt hallva a pap kezeiből kiejté a keresztet, 
és szintén bevallja ily helyzetét, mire az utazó is letette in-
cognitóját és a három hypocrita összeölelkezett ! Bizonyára 
sok van ebben a keleti phantasiából, de jellemző a zsidók 
megtérésének, magokviseletének őszinteségére is. 

— A poseni prot. consistorium is bocsátott ki tiltako-
zást a pápának a conciliumra való meghívója ellen, és a többi 
közt elutasítja azt magától, még pedig igazságos fölháboro-
dással, mint az őrök király becsülete ellen elkövetett rab-
lást, mert annak megbecstelenitése az, ha egy ember azt bi-
torolja magának, hogy ő az egyetlen pásztor, kinek örizete 
alá tartozik az egész világ; vagy ha valamely látható egy-
ház minő a romai, azt merészli hirdetni, hogy kívüle nincs 
üdvösség. — Persze ez jobban illik a láthatatlanhoz, minő a 
póseni, melynek épen ezen actusa mutatja, hogy ő tartja 
magát láthatlanul egyedül üdvözítőnek, máskép mit ágas-
kodnék annyira! 

Szerkesztői tudósítás. 

S-nok: Munkásság a minden elismerésre méltó ; uzsoráskodjék ezen-
túl is az idővel ; a kiadatásra nem nyújthatok kedvező kilátást. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM : II. József és theologusai. — Az illumi-
natusok társulata a mult században. — Egyházi tudósitások. 
— Vegyesek. 

II. József és theoloeiisai. 
Két irány temérdek bonyodalmat, sokszor pusz-

títást képes véghezvinni valamely társadalomban; 
egyik a megcsontosult merevség, mely törésre enged 
inkább mindent jönni, mint hogy maga hajolna meg 
ott, hol lehetne ; a másik a könnyelmű elvföláldozás, 
vagy azon való gyáva tágitás ott is, hol szent köte-
lem volna azt föntartani, fönenhirdetni. 

Az idők mostohasága e kárhozatos irány mind-
két faját az egyház terén is fölbujtorjánoztotta, és 
magának a papságnak keblében támadtak férfiak, 
kik különféle okoktól vezéreltetve kelleténél hajlon-
góbbak voltak az idegen kegyek fuvalma előtt; má-
sok pedig sem a kor szellemét, sem az élet szükségle-
teit nem tekintve a nyert hatalom ridegségével lép-
tek föl ott, hol számbavéve az elutasithatlan és u j 
életszükségleteket teremtő körülményeket az enge-
dékenység szelidebb hangulata által sokszor elejét 
vehették volna a rosznak, melyet az ellenkező eljá-
rás előidézett. 

Melyik szült több bajt az egyháznak, valóban 
nehéz volna megmondani ; mig az egyikben a hata-
lom helyét többször hatalmaskodás foglalta el: a 
másikban nem egyszer a depositum megőrzését fer-
tőztető árulás szövetkezett az önérdekkel. 

II. József császár mély, semmikép sem igazol-
ható beavatkozásai az egyházi, fegyelmi dolgokba, a 
vallási szertartások ügyébe igen ismeretesek ; de min-
den újításánál hivatkozhatott magas állású theologu-
sokra, kik, ha nem tanácsolták, — helyeselték és 
érvényesíteni segitették rendszabályait. 

B r u n n er Sebestyén ezen ügyre vonatkozó 
ujabb okmányokat hozott napfényre, és azokat ösz-
szeállitva ily czimü munkában tette közzé : „Die 
theologische Dienerschaft am Hofe Joseph I I . , " 

melyből mutatványul és némi tájékozásul azon részt 
közöljük, mely az udvari szellemű főpapok körleve-
leinek vázlatait vagy kivonatait tartalmazza. 

Minekelőtte, mondja szerző, az ép oly jellemző, 
érdekes, mint kevesbbé örvendetes helyeket fölhoz-
nánk a püspöki körlevelekből, egy kis szemlét kell 
tartanunk azon korszak theologiai iránya és annak 
hordozói fölött. Hontheim trieri fölszentelt püspök-
nek munkája kora separatisticus törekvéseinek némi 
canonszerü alapot nyújtott, melyet az osztrák fölvi-
lágosítók jól fölhasználtak. A brzenovi hires bencze-
apát Csehországban, később udvari tanácsos és hittan-
ügyi referens, Rautenstrauch István, egyházjogi kézi 
könyvet készített Febronius szellemében ; ezen kézi 
könyvnek eszközül kelle szolgálni az e korszakban 
lábra kapott állam- és jognézeteknek a canonokkal 
való összegyeztetésére, az egyháznak mint valamely 
rendőri hivatal-ágnak a legfőbb államczélok alá 
való helyezésére. Rieger tanár 1776-ban egy kissé 
kiméletesb egyházjogi munkát adott ki négy kötet-
ben; felsőbb parancs következtében minden egye-
tem, hittudományi kar, szerzetes iskolák ezen köny-
vet köteleztettek használni, mig 1784-ben Pehem-
nek teljesen febronianus szellemű iskolakönyve erő-
szakoltatott az ausztriai államra. 

Van-Swieten és Sonnenfels udvari tanácsos a 
népesség növekedését, az ipar és gyárak emelkedé-
sét, valamint az országokat háló gyanánt övedző 
rendőrség elágazását tartották a divatos népboldogi-
tás és az absolut államépület legszilárdabb alapjá-
nak ; az egyház hatalmát ellenben ugy tekintették 
mint államot az államban, mint forradalmat. Már 
József kormányzása előtt mintegy 10 évvel az egy-
házi téren való reformationak előkészitéseül oly fér-
fiak szemeitettek ki az egyházi méltóságokra, minő 
volt Herzan. Férfiak, kiknek részéről ellenállásra 
lehetett volna számitani, erélyes, a főpásztori kötel-
meknek tudatával biró egyéniségek nem emeltettek 
a püspöki székekre. (Ezen eljárás közös minden kor-
mánynyal, mindegyik a maga érdeke szerént vá-
lasztja meg embei-eit; ilyesmi az egyházi korrná-
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nyoknál sem ritka eset, de természetesen az eljárás 
sem itt sem ott nem helyeselhető.) Jelenleg azonban 
leginkább érdekel bennünket azon több mint türe-
lem, melylyel a főpásztorok nagyobb része az egy-
házra mért csapásokat fogadta, sőt némelyik közülök 
az állam-hatalom beavatkozását minden erejéből 
elősegiteni igyekezett. 

A magyar püspökök nem esnek ezen itélet alá. 
Nem jutott, mondja szerző, kezeinkhez okirat, mely 
azon egyháziatlan, szolgai conniventiát tanusitaná 
az ujabb rendeletek irányában, minőt más ország-
beli főpapoknál találunk. 

Sőt ellenkezőleg, ha más püspökök is oly lélek-
ismeretesen teljesítették volna kötelmeiket mint a 
magyarok, kiknek mindenesetre jó szolgálatot tett 
az ország alkotmánya is, erősebb gát vettethetett 
volna az állam hatalmaskodásának. Batthyáni gróf 
bibornok-érsek a többi püspök nevében ünnepélyes 
nyilatkozatot terjesztett a császár elé, melyben érte-
siti, hogy bizva ő fölségének jobb meggyőződésre 
való jutásában, az egyházi ügyekre vonatkozó rend-
szabályokat mindeddig nem hirdették ki, és meggyő-
ződésük, lelkismeretiik megsértése nélkül ki nem is 
hirdethetik. O, tudnillik a bibornok, nem akarja 
ugyan állitani, mintha a császár hatalmat tulajdoni-
tana magának az egyház fölött, kényszeritve érzi 
mégis magát legmélyebb hódolattal figyelmeztetni ő 
fölségét, hogy a legújabb császári rendeletek az egy-
házi ügyekre nézve tulmennek a csupa politikai 
hatalom korlátain, ha mindjárt tetszésével találkoz-
tak vagy épen tanácsára történtek egyházi szemé-
lyeknek is, kik inkább hizelgésből mint az ügy iránti 
szeretetből tettek ő fölségének ily szolgálatot. A csá-
szár erre azt válaszolá, hogy ő az egyházi dolgokra 
vonatkozó rendeleteket több jámbor és bölcs egyházi 
férfin tanácslása következtében és komoly megfon-
tolás után bocsátotta ki. Távol van tőle a arondolat, 

o ' 

hogy alattvalóinak lelkismeretén erőszakot tegyen 
és azért megengedi mindenkinek, a ki rendeleteire 
nézve nem tudja megnyugtatni saját lelkismeretét, 
hogy hivataláról lemondhat és az országból kiköl-
tözködhetik 

A türelmi patens kiadásakor a königgrätzi püs-
pök köriratában*) ekkép szól: „O fölsége mindazo-

*) Epistola circularis authentica Joan. Leopoldi ab Hay, 
Dei et ap. sedis gratia Episcopi Reginae-Hradeeensis ad 
clerum tarn secularem quam regularom suae dioecesis data 
die 20-a novembris 1781. Német fordításban is kiadatott, 
mert a kormánynak érdekében volt ily körleveleket minél 
jobban terjeszteni. 

kat, kiket a vallás-különbség és az előbbi törvények 
szigora pártokra oszlatott, a keresztény szeretet 
megszakithatlan kötelékével akarja egybefüzni, a 
hazának számtalan jó polgárt, szorgalmas gazdákat, 
ügyes művészeket, engedelmes, a törvénynek kész-
séggel hódoló alattvalókat óhajt megszerezni vagy 
megtartani, és ezáltal az egyes polgároknak bizton-
ságát szintúgy mint az egész állam jólétét mindin-
kább megszilárditani. Jól tudjátok, mily h a t á r t a -
l a n n a k kell lenni az engedelmességnek, melylyel 
a fejedelmeknek és hatalomnak tartozunk, mely 
alatt Isten rendeletéből állunk. S azért fölösleges-
nek tart juk, hogy szigorú pontosságot, tüzetességet 
ajánljunk mindarra nézve, mi titeket illet ezen leg-
magasb akarat végrehajtásában, érvényesítésében. 
Azonban azon sok és méltó egyháziak közt, kiket 
Isten munkatársokul adott nekünk az ő szőllőjében, 
kik telve hódolattal a hazai törvények iránt, vala-
mint okossággal, mérséklettel, testvéri szeretettel és 
szelidséggel, birják az apostol szellemét vagyis az 
igazi tanitást és azért szivünk legfőbb örömét képe-
zik, lehetnek olyanok is, kik szerénytelen és ildomta-
lan buzgalomtól elragadtatva, Istennek kedves dol-
got vélnek tenni, ha más valláshoz tartozó polgár-
társaikra keserű vitabeszédek, vagy a keresztény 
törvénynyel különben ellenkező faggatások által 
véleményeiket föl akarják tolni és igy a helyett, 
hogy a vallás és állani javát előmozdítanák, a szere-
tet és társadalmi élet kötelékeit szaggatják meg : 
ennélfogva stb. 

„Ki nem tudná közületek, hogy keresztény 
törvényünknek alapelve a szeretet és kimélet, mely-
nek isteni törvényhozónk oly sok példáit hagyta 
há t ra ; ő, ki egész életidejét, mig az emberek közt 
vándorolt, a jótétemények szakadatlan lánczolatának 
szentelte ; ki a tékozló fiút, a házasságtörésen kapott 
asszonyt, a zsidókat és görögöket atyai engedékeny-
séggel fogadta; kinek minden lépte, minden szava, 
minden tette a szeretet, szelidség, türelem és kimélet 
szent emlékjele volt. Ki előtt közületek lehetnének 
ismeretlenek az apostolnak szavai, melyekkel int ben-
nünket, hogy szeretettel tűrjük egymást, és békes-
ségben éljünk minden emberekkel. Nem int-e ő ben-
nünket, hogy a hitben gyengéket karoljuk föl, és ne 
versengő szavakkal, hanem a gyengédség szavaival 
oktassuk őket; hogy egyik a másik terhét viselje, 
ha Krisztus törvényét teljesíteni akarjuk. Forgassá-
tok át a szent könyveket, az atyák iratait, mindenütt 
a szeretet, jótékonyság, és türelem törvényének aján-
lásával találkoztok." 
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Mindezen idézeteknek, gondolja a szerző, semmi 
közük a császár által kiadott türelmi patenssal; a 
sz. irás e helyei a bűnösökről szólanak, kik készek 
megtérni vagy meg is térnek, kiket szeretettel karolt 
át az Üdvözitő, és kiket mi is szeretni tartozunk. 

A püspök még i s rovatott nyilt iratokban, 'és 
elébe tartatott az igazi egyházi álláspont a türelemre 
nézve. Különösen egy igen mérsékelt hangulatu 
irat jelent meg a főpásztori levél ellen ezen czim 
alatt : katholische Betrachtungen über das Circular-
schreiben des Herrn v. Hay , Bischofs von König-
grätz, an die Geistlichkeit seiner Dioeces über die 
Toleranz. Frankfur t 1782; melyben a többi közt 
mondatik, hogy a püspök által idézett helyeken nem 
oly bűnösökről van szó, kik az elismert igazsággal 
ellenkeznek, az egyházra nem hallgatnak, kik meg-
átalkodottságukban megmaradnak, Krisztus aklába 
nem akarnak belépni, sőt azt gyűlölik, üldözik ; ilye-
nek ellen Krisztus nem volt oly szeretetteljes, enge-
dékeny, szelid indulatu. Étkezett ugyan a farizeu-
sokkal, beszélt az akkori felekezetekkel, aherodianus-
és sadduceusokkal, mert az ő megváltásukra és bol-
dogitásukra is jött, ha az ajánlott üdvöt el akarnák 
fogadni, de az is igaz. hogy ezekkel egészen más 
hangon beszélt. „Mit kisértetek engem, mondá, ti 
képmutatók?" A sadduceusokat megfeddé, hogy nem 
ismerik az irást és Istennek erejét; tanítványait inté; 
hogy óvakodjanak a farizeusok kovászától, sőt telje-
sen megvál a farizeusoktól mondván: ti nem fogtok 
többé engem látni mindaddig, mig nem mondandjá-
tok: Áldott, ki az ur nevében jő! Ez volt az állás-
pont, melyet az Üdvözitő a megátalkodott tévely-
gők iránvában elfoglalt ; ezen értelemben mondá 
tanitványainak : A ki nem hallgatja az egyházat, le-
gyen mint a nyilvános bűnös és pogány. Ily érzel-
műek voltak az apostolok és tanitványok is; a szent-
irati helyek, melyekre a püspök hivatkozik, nem 
tartoznak a dologhoz, mert az apostol ott csakis a 
hivőkről beszél, azokat figyelmezteti, hogy szeretet-
ben éljenek egymással, tiszteljék egymást, békesség-
ben éljenek mindenkivel és a hitben gyengéket gyá-
molitsák. Egészen máskép beszélnek ők az eretne-
kekről, tévelygőkről. „Kérlek benneteket atyámfiai, 
hogy óvakodjatok azoktól, kik egyenetlenséget és 
botránkozást terjesztenek a tanitás ellen, melyet 
hallottatok és kerüljétek őket." Az atyák nézetét e 
tekintetben fölhozni szükségtelen. 1-k. 

(Folyt köv.) 

Az iiluminatusok társulata a mult században.. 

(Folyt.) 

Ily válogatott férfiak valának az uj világosság apostolai : 
képzelhetni, milyen lehetett maga a világosság Első, ki a 
társulatnak teljes szervezetet adott, mint mondók, Knigge-
Philo volt, ki e czélra a kömivességben szerzett ismereteit 
pompásan tudta felhasználni. A rend három főosztályból állt 
több fokozattal, melyek mindegyike saját mysteriummal birt. 
Az első osztály két foka, az ujoncz és illuminatus minor a 
társulat sajátképi czéljáról még semmi fölvilágosítást sem 
nyújtott; az ide tartozó tagokkal vallási és politikai tekintet-
ben a legnagyobb kimélettel bántak, mert a főnök szavaiként 
„gyomruk még nem volt elég erős a nehéz ételek megemész-
tésére."1) Minden korból, rangból, nemből és állásból tobor-
zának ide uj tagokat, de leginkább szerettek 18—30 éves 
ifjakat fogni hálójukba, mert „a 40 évesek már nem igen 
akarnak tanulni."2) Ezen iijaknak aztán Machiavelli és Hel-
vetius müveit, a Philosophie de la nature, a Politique naturelle 
s más ily könyvek olvasását és szorgalmas tanulmányozását 
ajánlák. Bebizonyiták továbbá a megfogott ifjú óriásoknak, 
hogy a világosság megismerésére és elterjesztésére mulhatla-
nul szükséges, magukat egészen a rend hatalmába adni, mely 
élet és halál ura, mely iránt vak engedelmességre kötelesek 
s mely becsületükkel, javaikkal és vérökkel korlátlanul ren-
delkezik. E czélra többször a legkisebb részletekre kiterjedő 
gyónást kelle tenniök minden gondolatukról és tettükről ; sőt 
nemcsak magukról, hanem családjaikról, rokonaikról, egy 
szóval minden titokról, mita rend hasznára fordíthatott. Nem 
mulaszták el egyúttal üdvös rettegést is csepegtetni a felava-
tottak lelkébe, nehogy valamit eláruljanak, s minden idő 
előtti fecsegéstől e fenyegetéssel vették el kedvét : Ismeretlen 
testvéreid boszuja az egész földön üldözni fog, bárhova menj, 
ha valamit elárulsz.3) 

Ki mindezen üdvös oktatás daczára sem mutatott elég 
fogékonyságot a világosság sugarai iránt, annak azt mondák, 
hogy több fok nincs, s meghagyták Örökösen ez állapotban. 
Ki azonban haladást tanusitott, belépett a második osztályba, 
melyhez a Knigge által átalakított inas-, legény- és mesterfo-
kon kivül a skót ujoncz vagy illuminatus major s a skót lovag 
vagy illuminatus dirigens tartozott.4) Ez osztályban már kissé 
föllebbent a rejtélyt takaró fátyol ; itt már kimondák, hogy a 
fejedelmek és papok ellenségei a valódi bölcseségnek, kik ellen 
tehát harczolni kell; itt már a felavatott ellenmondott min-
den zsarnokságnak és babonának,5) de a java még csak 
ezután jött. 

A harmadik osztályba tartozott a presbyter és princeps 
foka, melyek közöl az elsőre az elmélet, a másodikra a gya-
korlati kivitel volt bizva. A presbyter ezt tanitá : Az emberek 
eredetileg egyenlöek s egymástól függetlenek valának, min -
den családfő egyúttal papja és fejedelme volt övéinek ; mig 
némelyek nagyravágyása által az eredeti rend megzavaro-

') Originalschriften 257. 1. 
*) U. o. 316.1. 
a) Triumph der Philosophie, i. h. 293.1. 
4) U. o. Î68.1. 
») U. o. 303.1. 
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dott, s egyesek többeket hatalmok alá keritvén, külön biro-
dalmakat alkottak : és ez az eredeti bün. Ennek eltörlése volt 
Krisztus czélja, ki egyszerű, tiszta naturalista lévén, az ész-
vallást hirdeté a világnak, hogy ezt régi állapotába visszahe-
helyezze : és ez a megváltás. Azonban jöttek a papok, kik 
mind gazemberek, és jött a theologia, mely csupa ostobaság, 
Krisztus valódi tanítása eltűnt a föld szinéről s csak a titkos 
bölcsészeti társulatok sötét rejtekeiben maradt meg, és ezek 
közöl nekik, az illuminátusoknak jutand a szent feladat, a 
régi vallást visszaállítani s a világot másodszor megváltani. 
De e megváltás nemcsak a babona eltörlésére, hanem a zsar-
nokság ledöntésére is ki fog terjedni. A fejedelmeket először 
meg kell nyerni, kezeiket lekötni, hogy a rend eszközeivé 
váljanak s a világosságot bitorolt hatalmokkal terjeszteni 
segitsenek ; mig végre az emberek megérlelésével őket feles-
legesekké tehetik s a föld szinéről a papokkal együtt eltün-
tethetik. 6) 

Ez volt a mysterium iniquitatis, melyet'a felavatott a 
presbyteri fokban megismert s mint princeps gyakorlatilag 
érvényesitni tartozott. De a bölcseség tetőpontját még itt sem 
érte el. Hátra volt még a mágus és rex sötét fátyla, melyet 
föllebbenteni csak kevés választottnak jutott a szerencse. A 
mágus azon csekély vigaszt is elrablá, melyet a presbyter 
még meghagyott: a természetvallás lerontásával a rideg 
atheismus szomorú, kopár szirtjei tornyosulnak a bölcseség 
kelyhét fenékig kiüritő illuminatus előtt. „A felsőbb mysteri-
umokban minden vallási hazugság - s ezek összefüggésének 
eredete szem elé állíttatik.aT) — A princeps csak a királyok 
hatalmát rontá le; a rex minden felsöséget, minden hatalmat 
minden elöljárót lábbal tiprott. „Minden polgár, paraszt, 
családatya valódi fejdelem, mint ez a patriarchai életben 
volt : s oda kell az embereket vinni, hogy minden felsőség 
elveszszen." 8) Itt érte el a bölcseség ne továbbját, itt lövellé 
a világosság napja teljes fényben boldogitó sugarait, ezen 
túl már a legmerészebb röptű képzelem sem szárnyalhatott. 
Valóban mit is kívánhatott még a gőgös emberi ész, midőn 
Istent az égből, a társadalmat a földről elűzve, az üres, vé-
getlen sivatag füstölgő romjai fölött büszkén felkiálthatott : 
Most én vagyok az ur ! 

Ez volt a szépséges épület, melyet a két demiurg egye-
sült törekvése emelt föl, kik közül Spartacus adta az anya-
got, Philo az alakot. S ha már Weishaupt alatt annyira elter-
jedt a még csaL; tökéletlenül körvonalozott illuminatismus, 
hogy, mint emiitők, 1778 ban 12 páholyt s tagjai közé szá-
mos előkelő férfit számitott : nem lesz megfoghatatlan azon 
rendkívüli elterjedése, melyet mint tökéletesen kifejtett s 
rendszeresen szervezett titkos társulat nyert. Miután az ügyes 
Knigge testtel lélekkel a rendnek adta magát, első gondja 
volt mentől több tagot nyerni számára. Kedvező alkalmat 
nyujta erre a Wilhelmsbadban tartott kőmives-zsinat ; mert 
a két vezér, Spartacus és Philo szándéka elejétől fogva az 
volt, hogy a mindenfelé szétágazó kőmivesség megnyerése 
által nyissák meg az ösvényt az illuminatismus előtt. A kü-
lönböző kömives pártok, miután egymást eretnekeknek nyil-
vániták és anathematizálák : leginkább Knigge iparkodása 

6) U. o. 304-311 .1 . 
7) Nachtrag zu den Originalschriften, 106. I. 
8) U. o. 41. 1. 

folytán Wilkelmsbadba gyűltek össze kölcsönös béke létreho-
zására. Knigge volt mindennek lelke. Apostoli buzgalommal 
járt mindenfelé; Károly, hessen kasseli és Ferdinánd, braun-
schweigi herczeget megnyerte terve számára ; az irodalmi te-
vékenységéről ismeretes jezsuitafaló Bódét a rend legfelső 
fokaiba vezeté, mi könnyen sikerült azon ünnepélyes bizto-
sítása után, hogy a társaság valódi czélja a zsarnokság és 
babona kiirtása s hogy háta mögött semmi „papi butaság, 
sem jezsuiták nem rejtőznek." Ily pártfogók és segédek mel-
lett könnyen kivihette tervét a gyülekezeten ; az összegyűlt 
kömives páholyok elfogadták az általa ajánlott ,,eklektikus 
szövetséget" s a müncheni illuminatus páholyt keblökbe vet-
ték. És igy meg lön törve az ut ; a mérhetlenül elterjedt kö-
mives páholyokba behatott Spartacus uj evangeliuma, és 
ezek utján elárasztá nemcsak Németországot, hanem a kül-
földet is egész Syanyolországig. 

Ami Németországot illeti, ezt a boldogság legnagyobb 
mértékben érte, mint a világosság földerültének első színhe-
lyét. Philo és uj barátja Bode (Winfried) nem elégedtek meg 
azzal, hogy a legtöbb kömives páholyt megnyerék ; hanem 
azonkívül magok is folytonos körutakat tőnek s ujabb meg 
ujabb provinciákat szervezőnek; mig a patriarcha Spartacus 
otthon vezeté az egész gépezetet s fogadá a minden rendű ta-
gok gyónásait, az ezekből meritett titkokat pedig „kis tréfák 
és pasquillok" gyártása által, saját szavai szerint, a társulati 
pénztár gyarapitására forditá.9) Bajorországban, hol az illumi-
natusok, önvallomásuk szerint az ingolstadti egyetemet az ex-
jezsuitáktól egészen kitisztitották.a tisztikart saját terveik sze-
rint rendezték, Pyladest vallásügyi tanácsossá tevén, az egy-
házi pénzeket rendelkezésök alá kaparitották, papi tagjaikat 
javadalmakkal, plébániákkal, nevelői állomásokkal ellátták, 
ifjaiknak ösztöndijakat szereztek, a német iskolákat egészen 
magukhoz ragadták, — nem csoda, ha hatalmuk annyira nö-
vekedett, hogy „az egyháznak papokat, a fejedelmeknek ta-
tanácsosokat, az egyetemeknek tanárokat, a herczegek ne-
velőket, sőt a váraknak kormányzókat adtak." Számos fő-
rangú jeles férfi közt maga a későbbi mainzi coadjutor és 
herczeg-primás Dalberg Károly is a rend tagja volt Baco 
név alatt, ámbár nagyon valószínűleg a rászedettek közül. 
Münchenben az országos kormány, az egyházi tanács, a fő-
törvényszék, az udvari tanács, az udvari kamara, a tarto-
mányi kormányszékek tagjai többnyire illuminatusok valá-
nak ; s bár nem voltak mind beavatva a felsőbb mysteriu-
mokban kifejezett szépséges elvekbe : a rend czéljának Spar-
tacus parancsszavára vakon hódoltak. „Mit nem lehet az 
emberekből csinálni !" kiálthatott fel tehát Spartacus széles 
jó kedvében, látván terveinek ily óriási eredményét. 

Hasonló sikernek örvendett a társulat Bajorországon 
kivül egész Németországban, hol a kőmivesekkel egyesült illu-
minatismus csodákat müveit. Aachen, Anspach, Bécs, Berlin, 
Bonn, majnai Frankfurt, Göttinga, Gotha, Hannover, Hei-
delberg, Mainz, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart, Trier és 
számtalan más városban nem egyes illuminatusok, hanem jól 
szervezett páholyok virágoztak, melyek a köz- és magán-
életre egyiránt kiterjeszték hatalmukat, a felsőbb hivatalo-
kat magukhoz keriték, az iskolák tanszékeibe saját emberei-

«) Originalschriften, 201. 1. 
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ket ültetek ; igy Hachenhurgban, Philo tanúsága szerént, a 
gróf titkára, orvosa, lelkésze, tanácsosai, kedvenczei mind a 
legbuzgóbb testvérek voltak 10); Gothában magát Ernő her-
czeget a rendbe avatták, ki természetesen nem késett titkos 
elöljárói parancsait minden hatalmában álló eszközzel elő-
mozdítani. Nem volt tehát egészen üres hetvenkedés, mit 
Philo irt Zwackhnak, hogy „ha benne biznának, ő a rendnek 
oly hatalmat szerezne, melyet nem is gyanítanak" u) . 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
KALOCSA. Szent-András hava 4-kén. Van szeren-

csém olyasmit közleni, ami nálunk az idén egyéb Mindszent-
napok rendes áldásain kivül, illetőleg fölül köszöntött be. 

Hire volt már a lapokban is, hogy ama napon apáczá-
kat szentel föl, voltaképen igtat majd be érseki főpásztorunk, 
H a y n a l d L . ő nmlga. 

A beigtatás annak rendje-módja szerint végre is hajta-
tott, s ma már nyolcz zárdaszüzzel — névszerint túladunai 
Kuhl Regis Mária, apathini Pilger M Xaveria, prágai Bottea 
M. Aloysia, mindhárman professák a Notre Dame-nénék zár-
dájából; továbbá Bányik Matild (ma nyert uj neven M. Pe-
tra Foreria) bajai, Ellinger Julcsa (Mária Ludovica) zentai, 
Tumbász Aloysia (M. Filumena) és Krizanovics Eszter (M. 
Alexia) mindketten szabadkai születésű kisasszonyok, mától-
fogva kar-imára kötelezett ujonczok ugyancsak a tanitó-né-
nék intézetéből ; s végre a szintén helybeli irgalmasnénék 
közül Nagy Mária k. a. mint novitiával — több a szüzek 
vőlegénye számára elfályolozva, arául eljegyezve. Denique : 
Dominus providet. . . . ! Mit tesz ez ? Megmagyarázom. 

Kezdjük már észrevenni, hogy b. e. Kunszt József 
mily beláthatlan áldások szerzőjévé lön akkor, midőn a bajok 
gyökerének mérvén fejszéjét, székvárosában az ismeretes két 
intézet létrehozásával alapját veté meg egy hitből élő s tiszta 
erkölcsű jobb nemzedék képezhetésének messze földön. — A 
jezsuiták intézete jelen soraink czélján kivül esvén, róla nem 
is szólunk. — Hanem szólunk a „Mi Asszonyunk" ról ozim-
zett tanitó-nővérek intézetéről, mely — ma kilenczedik éve, 
hogy — itt szerényen virágzik és kedvesen illatoz oly sok 
édes szülő s annyi boldog család örömére, gyönyörére ! 

Mivel nagyon soraim czéljához vág, meg kell emlitenem 
mindenek előtt, hogy ez intézetről azon fonák hir kezde ele-
inte szárnyalni, sőt lábra is kapott amaz előítélet, mely 
ellen egypár jobb család kebelében felszólalni magamis valék 
provokálva : mintha t. i. Kalocsán nagyon s csaknem erővel 
apáczának igyekeznének nevelni a leányt. 

Mi volt a dologban, mi nem ? hogy az intézet válogatott 
s igazán lelkes papi és kebelbeli vezetői, mennyiben s mily 
eszközökkel iparkodtak legyen a zárdaélet s nőnevelés iránti 
vonzalmat, etőszeretetet mentül több magyar leánykának szi-
vébe csöpögtetni, vagy egyátalán czéloztak-e ilyesmit? e 
helyt nem kutatom ; de ha teszik vala, aem követnek el vala-
mi égbekiáltó bűnt — hisz nemes czélért, nemes és ártatlan 
eszközökkel munkálkodni mindig becsület. 

Annyit azonban kutatás nélkül is volt alkalmam tapasz-

'•) Nachtrag zu der Originalschr. 189. 1. 
») U. e. 122.1. 

7 Mu-
tálni, hogy a hánytorgatott dolgot nem is vala szükséges oly 
igen eröszakolniok a zárda elüljáróinak. Leánykák, kik a 
rendes nevelési évek eltöltével az apai házba tértek, főleg 
a kik az életet észlelni birták, kik annak kissé merészebben 
akartak szeme közé nézni — önként sovárgának tiszt, néni-
kéik ama fönnkelt boldogsága után, melyet a szent magány 
falai nyújtanak a hivatottaknak. — Személyesen ismertem a 
ma elfátyolozottak egyikét a világban, hol neki nem egyszer 
oly szép helyeztetés, oly boldog jövö kinálkozék, milyent nem 
kevesen irigyeihetének tőle ; de szive, egész lénye vissza-
visszavonzotta őt oda, ahol nem is épen oly kietlen az élet, 
mint a világ festeni szereti, hol biztosabb az üdv birása. Isten 
nem fogja engedni, ne engedje, hogy reményében valaha csa-
latkozzék ! 

Tartsunk rendet. 
Az elöljárók közül egy lángbuzgalmu férfiú, ki a zárda 

szellemi felvirágzását elejétől szivén hordá, látván már a jó 
ügy mindteljesebb győzelmét, igyekvék ezt mentül dúsabban 
kamatoztatni Isten dicsőségére. Nem volt elég az áldásos inté-
zetet csak Kalocsán látni beplántálva, megerősödve — ter-
jeszteni kell azt a megye más városaiba, községeibe is, hogy 
terjedjen vele a hit, nemesbüljön a nőnem, szenteltessék meg 
aztán bennök az egész helység jövő nemzedéke. . . Nem volt 
terhes semmi költség, semmi fáradalom. 

S ime a jó mag megfogamzott Bácskában : O-Becsén 
sikerült a plébános tapintatos s erélyes föllépésének, hogy ma 
már 2—3 zárdaszüz kezeli a leány-oktatást a városnak min-
den különös megerőtetése nélkül ; Topolyán a nemes patrónus, 
Zichy Nep. János gr. emelt már pompás lakot e czélra ; Baján 
szintén rendben lesz maholnap minden előfeltétel ; Kunbaján 
jó ideje vajúdik — egyszer majdcsak megsegit az Isten ben-
nünket itt is ; és igy tovább. 

Es ez jól van igy, söt igy is kellene lennie mindenütt. 
Nőt nevelni — csakis nőhöz illik szorosan, csakis a nő tudhat 
helyesen. Maga az etique (mely pedig sokszor csak elfajzása, 
nyegle túlzása, vagy épen máza s kijátszása az ethikának, a 
valódi morálnak) nem akarja maholnap azt sem tűrni, hogy 
férfi mérjen egy nőnek ruhát, hogy férfi gyógykezeljen egy 
beteg hölgyet, hogy férfi végezzen bármi nő-körüli tisztet : s 
a nő-oktatást és nevelést, a vasárnapi leány-iskolák keze-
lését férfikezekre bizhatná Krisztus igaz egyháza ? Semmi 
esetre sem. 

Jól van ! csak tessék tehát női kezekre bizni — moso-
lyogja meg valaki fennhangon ez utóbbi pontot — majd elvá-
lik, lesz e benne köszönet ? 

Mert hiszen — kezd az illető argumentálni — a haja-
don-tanitónök közül hányadik s egyátalán melyik leszen az, 
ki nem levén a zárda-élet iránt akár fogékonysággal, akár 
kedvvel megáldva, a nőnevelés — mint ez időszerinti pályája 
— kedveért, a férjhezmenésre soha ne is gondoljon, ki csupa 
előszeretetből a házas-élet való vagy képzelt örömeiről lemon-
dani kész legyen ? — Ha pedig férjezett a tanitónő : hogyan 
fogja az ilyen a családi élet teendői mellett teljesiteni a nő-
nevelés kivánalmait ? fogja-e rendszeresen s jó sikerrel oktat-
hatni vagy pusztán csak oktathatni is a rábizottakat pl. le-
betegedése táján, alatta és utána ? 

A világért sem birnám, vagy akarom én ezen érvelést 
kiforgatni; sőt magam is a mondó vagyok, hogy a bár nők 



által, de nem határozott odaadással, valódi ügyszeretet nélkül 
kezelt növelés sohasem fog valami szép eredményt eszközölni, 
aligha fog többre vagy csak annyira is menni, mint a mai 
praeceptorok alatt. 

Hanem hiszen ép ezt akartam kisütni én is, s ekkép a 
kevesbbé körültekintő ellenfél akaratlanul is malmomra hajtá 
a vizet. 

Mert ha áll — pedig kétségbevonhatlanál áll, hogy : a 
leányoktatást, a nőnevelést jó sikerrel — vagy legalább min-
denesetre jobbal, mint a férfi — csak a nő kezelheti, sőt 
egyenesen csak nőnek illik, nőnek szabad kezelnie ; 

és ha szintén áll, a mi megdönthetlenül kimutatva volt, 
hogy: e pályára a világban élni akaró nő, ha hivatott volna, 
sem alkalmas ; 

prona consequentia fluit, hogy: leány-intézeteinket, 
iskoláinkat, szóval a nőnevelést bizzuk olyan nők keze-
lésére, kik arra azonfelül, hogy hivatottak, teljesen alkalma-
sak is — bizzuk zárdaszüzekre. 

Ez volt azon elv ; ilyfélének kellett lennie azon irány-
nak, melyet a kalocsai érsekség több helyein az apáczák meg-
telepítése által egyes buzgó lelkek érvényre emelni törekvének 
— s amint láttuk, nem siker nélkül. 

Ámde most más oldalról merült fel egy jókora bökkenő. 
Anyagias korunkban nagyon csekély azon lemondó lel-

kek száma, kik a különben is rögösnek bizonyult tanitói 
pálya mellett még az annyira ijesztőnek hirdetett zárda-életre 
is elszánják magukat. Honnan teremtsünk annyi nevelönőt, 
annyi zárdaszüzet, hogy a netán sűrűbben jelentkező igénye-
ket kielégítsük]? . . . 

Azonban: Dominus providet! Egy szép napon hét ily 
önfeláldozó lélekkel ajándékozá meg Isten e megyét, nem ké-
sett segíteni a szükség idején. Ez a „Dominus providet"-nek 
ígértem magyarázata. 

S ezután vissza — sajátkép rá kellene már térnem az 
ünnepély folyamának leírására. De minek tenném ezt ? A 
,Religio' jobbára egyháznagyuri olvasóközönsége részint látta 
már, részint gyakorlatilag ismeri az említett ünnepélylyel járó 
szertartásokat. 

Ehelyett inkább egy érdekes pontot fogok abból tüzete-
sebben kiemelni, mely az egész — egyébként köznapinak 
tetsző — szertartásra ünnepi fényt áraszta, mely annak meg-
adá zamatját, föltevé koronáját ; s ez volt : a hatalmas főpász-
tori sz. beszéd. 

A pontificans ugyanis a szokásos könyörgések, kikér-
dezések, fogadalmak átvétele, megáldott ruhák, fátyolok, 
gyürük, koszorúk, stb. átadása után elolvasván még kis me-
séje evangeliomát — a földíszített szószékre lépett s a neki 
annyira sajátos élesen átható előadással egyikét tartá ama 
remek sz. beszédeinek, melyek, mint apostoli tulajdonainak s 
érdemeinek megannyi gyöngyei, mig tartalomra a hit és em-
beri ész bölcseletének egymástölelő vegyülékét képezik, addig 
művészi kivitel és declamátio tekintetében méltók, hogy a 
rhetorika mintaképeiül állitassanak fel. — Hallgató hivő kö-
zönség különben — a Kalocsán lehető legműveltebb. 

Tárgya szorosan az ünnepély természetéből volt merít-
ve ; de azért minden körülményre kiterjeszkedett. Beosztása 
átlátszóan világos ama három fő rész szerint: bevezetés, tár-
gyalás s befejezés. 

Az exordium „dicsértessék"-kel köszöntvén be, legel-
sőben is feltárá a mai ünnep és ünnepély közötti összhangza-
tot ; visszatekintett az imént beesküdött s elfátyolozott szüzek 
küzdelmeire, az akadályokra, és ezek folytán áldá a gondvi-
selést, melynek kezeiben amazok mindmegannyi eszközök 
lőnek az ő kipróbáltatásukra ; fejtegeté a nőnevelés s beteg-
ápolás magasztos feladatait s a jutalmakat, melyek az azok 
körül fáradozóknak biztosakul igérvék; rövidebben időzött a 
lett hármas fogadalom felemlitésénél — mert hisz ez volt a 
sz. beszéd sajátképi tárgyául szánva, mely el is lett tárgyalva 
bámulandó módon. 

Jó két-három év előtt, midőn az országgyűlési válasz-
tásokhoz készülődtünk, egyik alkotmányos, de nem épen ti-
zenhárom próbás-katholikus urambátyám , ki mindamellett 
hit-dolgok körül is arrogált magának egy kis hozzászólhatási 
just, épen közelemben debacchált a papi követjelöltek mint 
olyanok ellen, kik r.emcsakhogy a politikához nem is szagol-
nak, hanem a szónoki beszéd szerkesztését s előadását tekint-
ve is messze mögöttük állnak a világi szónokoknak. „Mert ne 
gondolja ám édés páterkám — szólt egyenesen az én orrom 
alá — hogy az országházban is olyan auditorium néz a pap 
szájába, mint mikor a prédikáló-székről hirdeti az igét ! se 
azt ne vélje, hogy miután mondókáját elvégezte, szépen azt 
fogják rá egy szivvel-lélekkel mondani, hogy ; ugy engedje 
az Ur Isten ! Hanem." . . . A többi, valamint az én válaszom 
is, nem vág már ide. 

Csak azért szőttem közbe eme történetkét, hogy annak 
kapcsán elmondhassam miszerént : megjelenhetett volna a 
kérdéses prédikáczión akár tiz parliament tagja a mai világ-
ban oly kényes s megmosolygott tárgyú előadásra hallgatózni, 
akár tiz spion-referense a Lloyd- vagy P. Naplónak — bizto-
sítjuk, hogy nekik sem lehetett volna itt konczot kapniok, 
egyetlen érvecskét megdönteniök, a kákán csomót találniok ; 
hanem el kellendett némulniok, hallván ily világos fő, ily ész-
szerű kifejtés által védetni a kath. egyháznak a világ szemé-
ben legridegebb morálját. 

Hány korszerű, de idétlen eszmét támadott meg s vert 
le ; hány nagyhangú szólamot semmitett. meg, hány álnok s 
anyagias törekvésnek mutatta fel s zúzta porba mérges nyi-
lait e bő tudományu s mély felfogású szónok : megmondhat-
nák a jeles egyházi és világi hallgatók, kik ez érdemben bi-
rálókul is sokkalinkább hivatvák, mint valami südő Phaëton, 
s kik valamennyien mégsem birálni, hanem csak bámulva 
tudtak ily beszéd hallatára épülni. 

A szegénység, szüzesség s engedelmesség hármas foga-
dalma s erénye képezte — miként emlitém — a főpásztori 
beszéd lényegét s főrésze pontjait. 

Mily szavak ? mily fogalmak ezek a mai világ szótárá-
ban ? Scandalum és stultitia. . . . ! Ember legyen, a ki ezeket 
ma kedvesekké tudja tenni csak theoriában is. 

Es ez ember ott állt azon a kigúnyolt emelvényen, ki-
gúnyolt costume-ben. S onnan meghatározta mind a három fo-
gadalom fogalmát, megvilágositá azokat a természetből, az 
életből kölcsönzött okok- és hasonlatokkal, megerősité evan-
geliomi idézetekkel s megkedvelteté az isteni mester eszményi 
példaadásával ; előhozá azután az ellentétes felfogásokat, s a 
hit józanságával veré tönkre a balitéleteket; végül a nap 
kegyenczeire alkalmazván fogadalmaik, s az azok folytán 
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gyakorlandó erények áldásait és jutalmát, noha nem feledé 
mindannyiszor a magasabb hivatást s kedélyi állapotot mint 
föltételeket emliteni, mégis midőn minden egyes pont végén 
az uj mennyasszonyokhoz azon igéket, melyek mondása köz-
ben lőnek elgyürüzve égi jegyesöknek : „Jézus, kit láttatok, 
kedveltetek, kiben hittetek s kit szerettetek, legyen jutalma-
tok" refrain gyanánt intézné s őket üdvözölve boldogoknak 
hirdetné — ugyanannyiszor meg voltunk hatva mindnyájan 
s irigylök vétek nélkül a szerencsések állapotát. 

Nem hallgathatom el a passust, moly rám legalább kü-
lönös benyomást tett. — Az engedelmességről szólva s kie-
melve boldog helyeztetését, akinek csak engedelmeskednie 
kell — ezzel ellentétbe állitá az elöljárónak aggasztón súlyos 
helyzetét. Perczekig időzött e gondolatnál, több oldalról s 
többfélekép festé azt : hogy a rendelkező hatalommal meg-
bízott előljáró nem tudhatja, mi s hogyan lenne leginkább 
lélekben s igazságban rendelve? Nem tudja, mily következ-
mények s kihatások származnak majd parancsaiból ? Nem 
biztos, valljon legjobb szándékkal kiadott rendeletei nem 
leendnek-e félre magyarázva, gyanúsítva ? Nem biztos intéz-
kedésének, eljárásának sikeréről sem. S ezért sok a gondja, 
sok az aggodalma ; e miatt nem jő álom szemére, tagjait ke-
rüli a nyugalom, sat Ez az ember nagyon érezheti ál-
lása súlyát ! 

Szólnom kellene még sokról — de nem vagyok én 
gyorsirász. Mindenesetre pedig föl kell még említenem az 
előadás ragyogó, méltóságos, élénk tulajdonait, a folyékony 
s érthető kiejtést, melyben okadatolatlan szünetelés vagy 
ismétlés nincs egy minutáig, elő nem fordul egy syllabá-
ban ; a nyelvezet legújabb s mégis tősgyökeres magyar 
szabására. Mihályi Andor. 

U. i. *) Minthogy épen concióról van szó, legyen sza-
bad még egykét sor fölvételét kérnem a Szőllősy-féle „Hit-
szónoklati kalászok" érdekében. 

Eme kalászok igazán a legtisztább egyptusi buza teljes 
kalászai a hét kövér esztendőből. E mü oly nyeremény leend 
egyház-irodalmunkra nézve, mely enembeli termékeink kö-
zött ritka szép tartalmát tekintve minden bizonynyal első — 
de nyelvezetét tekintve sem utolsó helyen fog tündökleni. 

Nem indit korteskedési viszketeg, nem vezérel semmi 
más érdek azon egyen kivül, hogy a jó ügynek vélek szolgá-
latot tenni, midőn kijelenteni kötelességemnek tartom, mi-
szerént : 

az ép oly értelmes és fáradhatlan szónok, mint önzetlen 
szerző előfizetői nem a mű becséhez mért arányban, de talán 
még kevesbbé a jótékony nemes czélhoz méltó számban 
hullonganak — 

eddigelé meg van rendelve summa summarum: 98. 
mond : kilenczvennyolcz példány, melyek után semmikép 
sem lehet 400—500 forint nyomda-költséget födözni. 

Volt szerencsém szerző szónoki előadásait tovább egy 
félévnél minden második vasárnap hallhatni, észlelhetni. 

Magára az előadás érdemére tekintve : azt kelletén túl 
nem magasztalhatom, sőt ösztönözve érzem magam kinyilat-

*) E nyilatkozat átvétolére a jó ügy érdekében egész tisztelettol 
fölkéretnok az „Idők Tanúja" és „Kathol. Néplap" t. szerkesztői — a 
közlő által. 

koztatni azon egyéni nézetemet, miszerint szerző declamá-
tiója nem tartozik a szerencsésebbek közé ; de azért a hall-
gató közönség nem csak pusztán magasztalá a szónokot 
minden úttal, hanem valójában teljes figyelemmel s látható 
épüléssel csüggött a jó prédikátor ajkán. 

Az áldás különben Istennél levén — én csak a mondot-
tak nyomán kérdezem : miért s honnét e mindenesetre mél-
tánylandó kül-eredmény ? 

Onnét, hogy én soha — a jámbor nép meg talán még 
kevesbbé — tisztábban s érthetőbben, ily organikus összefüg-
géssel kifejtett morált, tömöttebb eszme-lánczolatokat, élet-
hübb hasonlatokat, nagyobb gonddal kikeresett s oly meg-
lepő fordulatokban alkalmazott bibliai példákat egyrészről ; 
másrészről pedig tekintettel a feldolgozás, átültetés vagyha 
forditás érdemére is, soha velősebb magyarságot, correctebb 
szókötést s egyátalán nyelvezetet, mint e magas és mégis 
népszerű beszédekben található, nem hallottam ; vagy csak 
nehezen. 

Pótolhatlan kár- s az érdeklettek részéről megbo-
csáthatlan mulasztásnak fognám tartani, ha kellő párto-
lás hiánya miatt kénytelenittetnék szerző a kiadástól visz-
szalépni. 

BERN, oct. A berni béke congressus sept. 26-án fejezte 
be ülését, melyeket a nagy tanács termében tartott. A kor-
mány több tagja is részt vett a congressuson, a mi valóban 
különös, miután annak czélja minden fenálló kormány fel-
forgatása. 

A gyűlések kevés érdeket nyújtottak. Mind eme decla-
matiok 1848-ban hallhatók valának a párisi forradalomkor. 
Egy rész kikiáltotta, hogy az atheismus az emberi nem boldo-
gitására szükséges, mit ugyan a congressus el nem fogadott, 
de ugy látszik csak félénkségböl. Proudhon a gyülekezet bál-
ványa, és szövetségi elmélete elfogadtatott. Szerencsétlenségre 
soha sem lehetett megtudni, a hires mystificator mit szándé-
kolt. Titkát senkivel sem közölte, és tanítványai setétben bo-
lyongnak. 

Annyi kitetszett a tárgyalásokból, hogy a kormányok 
megdöntésével akarják a dolgot megkezdeni. Hogy száz bo-
lond Svájcz egy városába gyülekezik egy sociális elmélet 
megvitatására, ezen nem csodálkoznánk, tekintve az örültek 
szaporodó számát, de ők nem állnak isoláltan, egyleteket 
szerveznek, központi pénztárt alakítanak, és ügynökeik be-
járják a világrészt minden irányban. „Europa egyesült álla-
mai" czim alatt külön lappal birnak e socialisták. A kormá-
nyok mindezek ellenében kisebb nagyobb, kétes hüségü had-
seregekkel rendelkeznek. Különben ők magok adták az 
impulsust e forradalmi eszméknek. Ledöntvén az ősi korláto-
kat, és a hagyományokat rendőrséggel pótolni megkisértvén. 
A berni congressus csak az előbb adott előzményekből huzza 
a következményeket. 89-ro szükségkép következett 93, de 
bűnösség tekintetében az elsőé a pálma. 

Az atheismus ujabbkori haladásában észreveszszük a 
protestantismus által annak nyújtott támogatást. Francziaor-
szágban például a protestánsok már három negyede lemon-
dott a theismusról. A liberalismus örve alatt Isten lételét bo-
csátják vitatkozás alá. Gruizot kötetet kötet után ir, hogy Istent 
állítsa vissza trónjára, de logikájának gyengesége, védvei 
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tarthatlansága még világosabbá teszik a protestantismus 
feloszlását. 

Az atheus politika Olaszhonban Anglia segélyével dia-
dalmaskodott. Lord Palmerston ismerte Mazzini elveit, tehát 
öntudatosan segitette az atheismust. A mozgalom terjed, és 
a napisajtó nagy része ez irányban halad. A kormányok in-
tellectualis kezdeményezéséből indult ki az erkölcsi romlás e 
rendszere íme látjuk, hová vezetett a rationalismus, melynek 
zászlaját lobogtatták. A munkások egyletei a titkos társulatok 
vezetése alatt állanak, és csak az utópisták és a rontás fana-
tikusai terveinek szolgálnak. Olaszhon, Svájcz, Belgium, Né-
met és Francziaország csak ugy hemzseg híveitől. A munká-
sok érzik számukban rejlő erejöket. A democratia nekik ha-
talmat igér, a melyet nem kerestek. Hatvan év óta a csalók, 
hogy a tömegekkel rendelkezhessenek, nem szűnnek hirdetni, 
hogy a nép souverain. Igy felizgatva a nép valóban uralkodni 
akar. Mindabból mit Bernben hallottunk, kitűnik, hogy a 
fenálló kormányokat ledönteni akarják. 

A congressus azt ajánlja a katonának, hogy fegyverét 
ne mozgassa, midőn tisztje lövést parancsol. E módon mond-
ják, a háhoru lehetetlen leend. A munkások pedig szüntes-
sék meg munkáikat, melyek a felszerelésre szükségesek, és 
ugyanazon czélnak szolgálandnak. Ez indítvány elfogadtatott, 
mely különben összefügg a 23-dikán tartott gyűlésben meg-
vitatott sociális kérdéssel. De hogyan akarnák a communis-
must szervezni ? különös, de igaz, a munkára alkalmazott 
egyes tömbök collectiv birtoklása mellett nyilatkoznak. Hosz-
szas felforgatások után igy egy napon ismét a feudalismusban 
volnánk teljesen. A collectiv birtoklás az örökös birtoklás, 
azaz teljesen a feudalitás. Az egy különbség a régi és uj kö-
zött az, hogy az utóbbiban a dologtalanok kizáratnának. De 
valljon nem kellene-e ezeknek is kézi munkával nem foglal-
kozó hivatalnokokat fizetni ? 

A proudhonféle anarchia valóban nem volt soha rend-
szer, hanem oktalan elmeszülemény, innét magyarázható, 
hogy a fölötte szőtt tárgyalások összefüggés nélküliek. Eddig 
nem voltunk képesek gondolataikat tisztázni. A 25-kén tartott 
gyűlés a „szövetségi kérdést" feltevén meg nem oldotta. Az 
egész emberiséggel egyes szövetségi független községekre fel-
osztani, ez oly gondolat, mely tébolydába illik. 

A 24-kén tartott ülés az államnak a vallástóli elválasz-
tását, és a női kérdést tárgyalá. A házasság eltörléséről is volt 
szó. Ez az absolut, az oktalan állatok szabadsága volna. Mily 
viszony van mindezek és a béke között ? A béke és szabadság 
congressusa semmi egyéb, mint egy régi communisticus gépe-
zet. Maga is háborúra vezet. Mert mint döntené meg másként 
a kormányokat, mint erőszakkal. 

Minden irányban a cosmopolitikai forradalom izgat. A 
berni congressus csak egyik tüneménye, azért szólottunk róla. 
Máskint figyelmet sem érdemelt volna. A szónokok különben 
hidegen beszéltek. Azt vettük észre, hogy a franczia nyelv 
Europa forradalmi nyelvévé lett. Legtöbben e nyelven szó-
nokoltak. A forradalom a béke szavával ujat igtatott szólásá-
ba, de vele senkit meg nem csalhat. Eltörölni a háborút annyi, 

mint megszüntetni az erőt, az pedig lehetetlen. Adja Isten, 
hogy az erő mindig csak az igazság és jog érdekében szolgál-
jon. Nevetséges, ha a forradalom, mely mindenütt erösza-
kot szült, a béke köpenyével takaródzik. 

VEGYESEK. 
rr 

— O es. k. ap. Fölsége a szathmári egyházmegyéhez 
tartozó, káptalanon kivüli ugocsai főesperességet M o l n á r 
András tisza-ujlaki plebánusnak méltóztatott legkegyelme-
sebben adományozni. 

— Nagyméltóságú B a r t a k o v i c s Béla, egri érsek 
ur a pesti Oltáregylet sz. czéljainak előmozdítására újra 100, 
nagyságos O l t v á n y i István csanádi nagyprépost ur pedig 
lOo. é. frtot adományozott, melyért az egylet részéről ezennel 
legforróbb hálaköszönet nyilvánittatik. 

— Kaposvárott egy nönövelde építése] van tervben, 
melynek fölszerelésére és az építési költségeknek részbeni 
fedezésére R a n o l d er János püspök ő exclja 40,000 frtot 
megközelitő ajánlatot kegyeskedett tenni. 

— B a r a k o v i c s Antal a kalocsai főkáptalanban 
éneklő kanonok életének 67-ik évében elhunyt. Nyugodjék 
békében ! 

— Az elismerés szép és megható bizonyságát adta 
Pest városának tanácsa, midőn elhatározta, hogy D é r i Mi-
hály sz. rocliusi plebánust, ottani lelkészkedésének 25 évi 
jubileuma alkalmából, nem egyszer életveszélylyel teljesített 
buzgó hivataloskodásaért, a cultusministeriumnak ajánlani 
fogja egyházi kitüntetés végett ; addig is pedig némi anyagi 
díjazás fejében 600 frtnyi évi jövedelmét személyére 400 frttal 
nagyobbítja, és érdemei elismerésének különös üdvözlő irat-
ban kölcsönöz kifejezést. 

— Romából írják, hogy a pápa erős meggyőződésben 
él, miszerént a protestánsok és a g. keletiek közül többen 
meg fognak jelenni a conciliumra. Minélfogva több hittudó-
sok, kik jártasak a különféle országok nyelvében, szintén 
meg lesznek hiva theologiai conferentiák és vitatkozások 
tartására. 

— A porta végre elhatározta magát a bolgár egyháznak 
a görögtől való elválasztására. E tekintetben a görög patriar-
chának két javaslat terjesztetett elő, mely a bolgár községgel 
is közöltetett. A javaslott függetlenség csak a hierarchiára 
és administratióra vonatkozik nem pedig a dogmára, és a 
bolgár egyház oly viszonyba lép a göröghez, mint Görögor-
szágban, Serbiában stb. vagyon. 

Hirdetés . A szent atya, IX. Pius pápa 1864. martius 
11-én kelt apostoli brevéjével a Szent-László-Társulat egyik 
védszentének, szent Erzsébetnek f. évi nov. 19-ére eső ünne-
pére s annak egész nyolczadára a keresztény hiveknek teljes 
bucsut engedményezvén s a bucsunyerhetés helyéül Pest vá-
ros területén a bold, herczeg-primás 1864. junius 17-én 2868. 
szám alatt kelt rendeletével a helybeli belvárosi plébania- és 
az egyetemi templom lévén kijelölve ; erről a társulat tagjai 
s mindenrendü ajtatos hivek azon hozzáadással értesíttetnek, 
hogy a társulat szent Erzsébetnek ünnepét, az annak nyolcza-
dába eső vasárnapon, f. évi nov. 22-én a pest-belvárosi pléba-
nia templomban reggeli 10 órakor tartandó szentmisével 
fogja megülni. — Kelt Pesten a Szent-László-Társulat 1868. 
oktober 26-kán tartott választmányi gyűléséből. A titkár. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868'. K o c s i Sándornál. H.ilpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM : II. József és theologusai. — Az illumi-
natusok társulata a mult században. — Egyházi tudósítások. 
— Irodalom. — Vegyesek. 

11. József és theologusai. 
(Folyt.) 

A püspök következő szavaira : „Azt is jól tud-
játok, liogy a fejedelmeknek és királyoknak a lel-
kismeret titkai fölött semmi hatalmok sincs, hanem 
hogy azt a szivek vizsgálója, az Isten, kiben va-
gyunk, élünk és mozgunk, tartotta fön magának" 
az idézett irat ezt válaszolja : Valljon mi következik 
ebből? Az, hogy a világi fejedelemnek ahhoz semmi 
köze, minő vallásnak hódol valaki szivében, és ez 
igaz. Az ő törvényszéke előtt senki sem büntettetik 
meg rejtett gondolatjaiért. Ha valaki még oly nagy 
tolvaj is szivében, a külső törvényszék által ő még 
sem büntettethetik. De mi történik, ha benső gondo-
latjait, érzelmeit tettekben is nyilvánitja, ha csak-
ugyan lop, valljon ez sem tartozik a fejedelem ha-
tóságához? nem köteles-e őt gátolni vagy a károsi-
tottnak számára elégtételt szerezni'? Bizonyára; és 
ime ekként van a tévelygőkkel is ; higyjen mindenki 
mit akar, mig ez szivében van, a fejedelem nem ag-
gódhatik miatta ; de ha elrejtett mérgét kiömleszti, 
másokat is megront vele és megfoszt az igaz hittől; 
valljon ez sem tartoznék a fejedelemhez ; nem vol-
na-e kötelme attól alattvalóit megóvni, és akadá-
lyozni, hogy a polgárok legnagyobb javuktól, a 
hittől megfosztassanak V De föltéve, hogy ehhez 
semmi köze a fejedelemnek, a püspök még sem szól-
hat igy, mert neki benső joghatóság is adatott Is-
tentől a kulcsok hatalma által stb. 

Az aggályt ébresztő előzményekből a főpap 
ezen következtetést vonja: „Követni fogjuk tehát 
szent hitünk szabályait, a természet és ész törvényét 
(erről szó sincs a körlevélben), ha ezen lelkismereti 
szabadságot semmi más, mint egyedül az imádság 
fegyvere által vezérlendjük az igazság és erény 

útjára." Hogy ezen czélra nem elégséges az imádság 
hanem a tanitás is szükséges, maga a körlevél is el-
ismerni látszik ; már pedig a .anitás bizonyára idő-
szerű, midőn a tévelygők nem csak szavukat eme-
lik , hanem valóságos zajt ütnek az egyház ellen. 

A püspök mondja továbbá: Ha végre, hogy 
röviden mindent egybefoglaljunk, a k l u n k m i n -
d e n l a k ó i v a l a v a l l á s r a v a l ó t e k i n t e t 
n é l k ü l , melyhez tartoznak, őszinte szeretettel, jó 
akarattal egymást tűrve békességben élünk, őket 
testvéri vonzalommal öleljük, ezen szeretetet min-
denkinek hirdetjük stb. (cum omnibus o v i 1 e no-
s t r u m inhabitantibus non a t t e n t a e t i a m p r o -
f e s s i o n i s v a r i e t a t e ; valóban különös ovile no-
strum!) Ezen sajátszerű nézetekből, melyeket a 
i V a p e l v e k n e k tar t , különféle szabályokat von 
le, melyeket szentül megtartatni és végrehajtatni 
parancsol : 

„Először a szószéken tartózkodni fogtok min-
den vitabeszédektől, melyek a katholikusoknak szint-
úgy mint a protestánsoknak m é l t á n visszatetsze-
nek; mert amazok méltán restelhetik az ellenök 
támasztott gyanút, emezeket pedig az ily beszédek-
ben használni szokott keserű kifakadások szükség-
kép fölingerlik. E helyett hirdessétek inkább a va-
sárnapi és ünnepi evangéliumot oly módon, mely 
által mindkettő, tudnillik a lelkek üdve és a polgári 
jólét nyer. Kimerithetlen ezen forrás, melyből az 
e r k ö l c s t a n tiszta vizét meríthetni,azon tanét tud-
nillik, mely valódi keresztényeket, a törvénynek 
készséggel hódoló alattvalókat, engedelmes polgáro-
kat, gondos családatyákat képez stb. A dogmák csak 
a catecheticai fejtegetésekben adassanak elő." 

Legerősebb az 5-ik pont, mely a lelkészekhez 
a következő intelmet tartalmazza : „Mivel pedig ép-
pen meg nem engedhető, hogy mások lelkismereté-
nek bár mi módon tőr vettessék, könnyen átlátjátok, 
hogy ha a protestánsoknak a szentségeket szolgáljá-
tok ki, vagy más egyházi tisztkedést végeztek szá-
mukra, például gyermekeiket keresztelvén, esketvén, 
avatást végezvén, ha erre fölszólítanának benneteket, 
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vagy őket eltemetvén, mindezen liivataloskodásnál 
egyedül a lényeget tartsátok meg, mely a szentség 
érvényességékez tartozik; mindazon formulák pe-
dig, melyek csupán katholikusok, és az ő elveikkel 
ellenkeznek, teljesen mellőzendők (a formulis pure 
catholicis et dogmatibus illorum directe contrariis 
plene abstinendum sít) ennélfogva nem volna tör-
vényszerű, a keresztségnél a keresztszülőket, kik a 
gyermek helyett felelnek, ekkép kérdezni: Hiszed-e 
a romai kath. egyházat? valamint a mi temetéseink-
nél használni szokott imákat azoknál is elmondani, 
minthogy ők a purgatoriumot nem hiszik; a holta-
kat vagy élőket szentelt vizzel meghinteni, a keresz-
tet esókolásra nyújtani. Ezt előlegesen ajánljuk 
megtartásul, mig az erre vonatkozó különös rituálét 
kézbesitendjük." 

A kath. olvasó alig akar szemeinek hinni, mi-
dőn ilyesmit olvas egy kath. püspök körlevelében, 
ki rendeleteinek szigorú megtartását sürgeti akkor, 
midőn ő maga ellentétbe helyezi magát az egyház 
szabályaival. A trienti zsinat ugyanis Sess. VII. de 
Sacramentis can. 13. ekkép rendelkezik: Si quis 
dixerit receptos et approbates Ecclesiae catholicae 
ritus in solemni Sacramentorum administratione ad-
hiberi consuetos aut contemni, aut sine peccato a 
ministris pro lubitu omitti, aut in novos alios per 
quemcunque Ecclesiarum pastorem mutari posse, 
anathema sit. 

Még terjedelmesb kihagyásokat tett a rituálé-
ból a tolerantia érdekében egy másik utasitás által, 
melyben a többi közt mondatik: „Mivel Isten egy-
házának szivén fekszik a szentségek érvényessége, a 
fejedelemnek pedig és a hazának az alattvalók köz-
és családi lelkismeret-nyugalma, azért azon utasitást 
adtam a lelkészeknek, hogy a birodalombeli helv. 
hitvallásuak keresztelésében és esketésében teljesen 
elhagynák a csupán kath. szertartásokat; meg va-
gyok győződve, hogy evvel tartozom a körülmények-
nek, mivel a reformátusok az ő katechismusok sze-
rént, lelkismeretük szerént nem fogadhatják el az 
emberi, egyházi adalékokat. Azt hiszem, ez által igen 
sok botrányt fogok megelőzni, különösen megszünte-
tendem azon visszaélést, mely a chrudimi kerületben 
többször fölmerült, hol a parasztok önmagok keresz-
telték meg gyermekeiket. Hogy ez többé itt sem 
történjék, a hatóság föl fog ügyelni. A szent tény-
kedésnek fontossága itt a legfelsőbb összeirási pá-
tenssel van egybekötve." Ekkép a lelkészek a nép-
összeirása miatt a keresztség megcsonkítására uta-
síttattak ! 

A katholikusok a königgrätzi megyében a 
legrégibb időktől fogva saját temetőkkel birtak, a 
püspök most megparancsolá, hogy az akatholiku-
sok is azon temetőkben takaríttassanak el. Az xita-
sitás végén óhajtja a püspök, hogy a clerus a türelmi 
patens magasztalása által az egyház méltó szolgái-
nak tanúsítsa magát, bizonyitsa be, hogy jó alatt-
való, [bölcs 'törvénytudó, és a törvényeknek bátor 
érvényesitője. 

Ily szellemű volt a salzburgi érsek is. 1782-ben 
kelt reformpásztorlevelére egy ellenirat jelent meg 
ily czim alatt: „Gedanken eines Landdechants über 
den Hirtenbrief von Salzburg." Jeligéje volt: Vos 
estis sal terrae, quod si sal evanuerit stb. Az irat 
teljesen tönkre silányitotta a főpásztori szózatot 
logikai, történelmi és dogmatikai szempontból. És 
ezen időben gyakran megtörtént, hogy az alrendű 
papság kényszerítve érezte magát főpapjai ellenében 
védeni a kath. álláspontot. 

Az idő folyamában sokféle sacramentaliák kép-
ződtek, melyek közé itt-ott az egyház szelleme elle-
nére némi babona vagy visszaélés vegyült. Ezt kel-
lett volna kiirtani, de nem egyszersmind magát az 
üdvös szokást is megszüntetni. Azonban az illumi-
natusok neki esvén ezen kegyeletes szokásoknak, 
mintha általok az egész civilsatio veszélyeztetnék, 
egy-némely főpásztor is azonnal megszüntette a fa-
rizaicus botrányt ' okozó szertartásokat, áldásokat. 
Különösen Kerrens, később sz. pölteni püspök jobb 
ügyre érdemes szigorúságot fejtett ki ezen ügyben, 
a beneficiatusokat ipso facto javadalmoktól megfosz-
tottaknak nyilvánítván, lia a kérdéses áldásokat, 
sacramentaliákat a kérelmezőknek kiszolgáltatnák, 
a szerzeteseket pedig ily esetben 'eltiltván a misézés-
től a kolostoron kivüli bármely templomban. 

Sokan a hivők közül betegségtől vagy balsor-
tól megszabadulván a bold. Szűz közbenjárása által, 
hálájukat fogadalmi vagy emléktáblák által szokták 
örökiteni, melyeket kegyhelyeken függesztettek föl. 
Az ima meghallgatása utáni ezen jámbor szokás 
eddig semmi ellenőrzésnek sem volt alávetve, nem is 
jutott senkinek eszébe az ekkép nyert gyógyulást 
azonnal csudálatosnak hirdetni, vagy tartani; 
ugyanazon püspök most megparancsolta, hogy min-
den ilyes emléktábla elmozdittassék a kápolnákból. 
„A templomokban és kápolnákban, úgymond, föl-
függesztett fogadalmi táblácskák, ha nem ábrázol-
nak az egyház törvényei szerént az Ordinarius 
által megvizsgált és bebizonyult csudát, mi először 
bebizonyítandó lenne, változhatlan akaratunk sze-
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rent minden különbség nélkül két holnap alatt el-
mozdittassanak, lassan-lassan ugyan minden föltü-
nés nélkül, hogy a gyengék meg ne botránykoztas-
sanalc. Megtiltjuk továbbá, hogy ezentúl ily u j kép 
ftiggesztessék föl, ha csak tőlünk vagy akadályozta-
tásunk esetében helyettesünktől komoly, tüzetes 
megvizsgálás után irott engedély nem adatik. A mi 
pedig a viasz- vagy ezüst alakokat illeti, azok föl-
függesztését semmikép sem engedjük meg, melye-
ket pedig itt-ott láttunk, kivetendőknek határozzuk 
idomtalanságuknál fogva is. 

A veronai főpásztor különös körlevélben betil-
totta az imatársulatokat és ajtatosságokat. A többi 
közt mondatik: „Csak azért neveztetik ki valamely 
fölszentelt lelkipásztor püspöknek, hogy figyelmét 
megyéjének tovább eső helyeire is forditsa, és a reá 
bizott hivők lelki üdvösségéről gondoskodjék." Hosz-
szabban értekezvén.a külső isteni tiszteletről és némely 
visszaélésekről ekkép folytatja: „Ilyen a többi közt 
a szt. Ferenczrendüek által alakított öv-társulat, 
melynek épen semmi dicséretes vonatkozása sincs a 
kei\ religio isteni titkaira ; ilyen a Jézus szivéről ne-
vezett egylet, mely Jézusnak nem symbolicus, ha-
nem hús-szivére irányozza tiszteletét, és igy a hivők 
elébe imádásul oly tárgyat állit, mely nem Krisz-
tus ; és midőn isteni személyében egyesült eloszthat-
lan emberi voltát darabokra osztja, holott csakis 
ezen isteni személyiség lehet az imádás tárgya, ké-
telyre, versengésre ad alkalmat, és ekkép a jámbo-
roknak botrányul, a hitetleneknek pedig guny okául 
szolgál." Legnevezetesb azonban ezen pásztori levél 
vége: „végre megtiltjuk, mondja, a pápai^bucsukat 
és közülök egyet sem engedünk meg, mig azt mi 
meg nem vizsgáltuk, alapoka jóvá nem hagyatott 
általunk, és ki nem nyertük a cs. k. piacetet annak 
kihirdetésére és végrehajíhatására. Megyei papsá-
gunk engedelmeskedéséről meg vagyunk győződve 
és hiszsziik, hogy nem leendünk kényszerítve nyo-
matékosb fölhivást intézni hozzá, hogy akaratunk-
hoz pontosan alkalmazkodjék, még kevesbbé fog 
bennünket azon helyzetbe hozni, hogy a fejedelem 
támogatását hívjuk segítségül, mely a legfelsőbb 
leiratban oly erélyesen megigértetik nekünk. Semmi 
sem fekszik annyira szivünkön, mint hogy kedves 
fiaink! közöttetek is valósuljanak Urunk e szavai: 
Eljött az óra, melyben az igazi imádók az atyát 
lélekben és igazságban imádják. Mire nézve áldá-
sunkat is adjuk." 

Hasonló szellem lengi át a mantuai püspök 
1781-ben kiadott körlevelét is, melyben fölszólítja a 

papságot, hogy a házassági fölmentések ügyében 
jövőre hozzá folyamodjanak. „Igaz, úgymond, és az 
egész világ előtt tüdva van, hogy a püspökök ere-
deti és rendes hatalma jó időtől fogva igen megszo-
rittatott, és annak gyakorlata akadályoztatott ; Isten-
nek tetszett most ezen hatalmat (melyet tudnillik a 
pápa szoritott meg és gátolt) a püspököknek ismét 
visszaadni." A levél záradéka ekkép hangzik: „Egyéb-
iránt a lelkészek őrizkedjenek bármely ürügy alatt 
ezen szigorú tilalmunk ellen cselekedni, és pedig ő 
fölsége kegyvesztésének és az ő fölsége által kiadott 
törvényben foglalt büntetéseknek terhe alatt, mely 
Bécsben September havában adatott ki." 

Ugyanezen főpásztor az 1783-ban jan. 29-kén 
kiadott körlevelében ekkép nyilatkozik : „Könyörög-
jetek tehát Istenhez legkegyelmesebb császárunkért 
és adjatok neki hálát. A többi okokon kivül, melyek-
nél fogva méltán örvendezhettek ily nagy fejedelem 
és alattvalóinak valódi atyja fölött, erre hivnak föl 
benneteket a legújabb rendeletek is, melyek tudnil-
lik a javadalmak betöltésére, a házassági fölmenté-
sekre, a szerzeteseknek romai főnöküktől való füg-
getlenitésére stb. vonatkoznak. Adjon a papság hálát 
Istennek azért is, hogy a csudálandó gondviselés ily 
császárt eszközül használ, hogy a püspökök előbbi 
hatalmukat több század után ismét visszanyerték 
és csorbithatianul gyakorolhatják." 

„Igaz ugyan, hogy emberi jog által, akár egy-
házi teljhatalomból akár szokás vagy elévülés foly-
tán, mely a fejedelmek hozzájárulásánál fogva joggá 
nőtte ki magát, a pápának többféle előny és kivált-
ság engedtetett át, és még ma is gyakoroltatik ál-
tala; ámde ki nem tudja, hogy ilyen, egyedül az 
egyházi fegyelmet érintő tények és rendszabályok, 
ha a kor és a közjó ugy kivánja, ismét megváltoz-
tathatók?" Ezek után VII. Fiúsnak 1782-iki april 
19-kén tartott beszédéből és a bécsi kormánynyal 
való levelezéséből bebizonyitani igyekszik, hogy a 
pápa is egyetért a császár reformjaival. Azon beszéd-
ben azonban a pápa egyedül a császár jámborságá-
ról és kitűnő szellemi tehetségeiről tőn dicséretes 
emlitést, valamint annak ' méltányosságáról és nyá-
jasságáról (de aequitate et suavitate) miből oly me-
rész következtetést vonni épen nem volt jogositva 
az emiitett főpásztor. 

Van ugyanannak egy válasza is a mantuai me-
gyében létezett karthausiakhoz, kiknek kolostora a 
királyi zárdatanácstól be lőn zárva. Az ekkép károsí-
tottak egy folyamodványára igy felelt: „Itt a királyi 
hatalomról van szó. Már pedig tudjuk, hogy Isten 
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az ország fejedelmének korlátlan , törvényhozói és 
kényszerithetéssel ellátott, és mindenkitől, bár ki 
legyen az, független hatalmat adott ; hatalmat, mely 
minden földi, akár világi akár lelki vagy vegyes 
dolgokban egyedül őtet illeti, kivévén csak azokat) 
melyek csupán a lélekhez tartoznak vagy közvetlenül 
Isten ügye. Ezen alapelvek (!) szerént véljük, hogy 
magok ünnepélyes fogadásaitok is, melyek rendetek 
és szabályaitok tartamára vonatkoznak, csak föltéte-
les fogadalmak és nálatok mint született vagy befo-
gadott alattvalóknál azon természetes föltételt fog-
lalják magokban: ha máskép és mig a fejedelem 
nem rendelkezik vagy ellenök nincs." 

„Mivel tehát a fejedelem megszüntetésiek által 
ellene nyilatkozott, és igy a föltétel csakugyan be-
következett: nem látjuk be, miként kételkedhetik 
még valaki a fölött, hogy már ez által is minden 
dispensatio nélkül meg vannak semmisitve fogadal-
maitok, hivatkozzék bár valaki akármily szokásra, 
emberi elévülésre vagy szabadalomra. Mert bizonyos, 
hogy mindaz helytelen és fön nem tartható, miből 
a közjóra már semmi haszon sem háramlik. Hogy 
pedig rendetek föntartása ezen közjóval már nem 
egyeztethető meg, a fölött a fejedelem már itélt 
Neki adatván egyedül a hatalom a földön itélni 
(cui soli a Deo datum estjudicare terram)a föld más 
lakosának csak az esik osztályrészül, hogy annak 
Ítélete szerént éljen szavaiban és tetteiben, legyen 
az bár azután világi vagy egyházi, apostol, szerzetes 
vagy bárki, (sive apostolus, sive monachus, sive puis-
que tandem fuerit.) És igy számotokra nem marad 
egyéb hátra , mint hogy a fejedelem legfelsőbb 
akaratjának hódoljatok, mely azt rendeli, hogy, kik 
közületek országában maradnak, a világi papok 
módjára szerényen öltözködjenek, a papság közé föl-
vétessenek, és ezen város vagy megye valamelyik 
egyházában az egyházi jog és a mantuai zsinat sza-
bályai szerént buzgó Jelki szolgálat végett általunk 
kiadandó patens erejével kellőleg alkalmaztassanak. 
Minélfogva mindegyiteknek elvárjuk folyamodvá-
nyát, akár benszülött akár befogadott alattvalója a 
csárszárnak." 

A mantuai megye egyik lelkésze a szószéken 
szintúgy mint privatim, hevesen kikelt az erőszakos 
reformok ellen és több kérdést intézett a püspökhez 
is. A válasz először Bécsnek vette útját, hol az az 
alrendti papság kellő oktatása végett, mint a reform-
nak kedvező többi irat is azonnal kinyomattatott 
olasz és német nyelven. A válasz kelte 1782-i aug. 
9 e és ekkép kezdődik: „Mivel tisztelendőséged vá-

laszt is kiván, megadom azt, azonban oly föltétel 
alatt, hogy kötelessége szerént az engem illető enge-
delmeskedést megadja, különben veszélyben forog, 
hogy hivatalától fölfüggesztetik, sőt még súlyosabb 
büntetést is vonand magára. A királyi rendeletek 
egyedül arra czéloznak, hogy az egyházi fegyelmet 
régi fényébe állítsák vissza; a jámborság, ájtatosság 
és isteni tisztelet eredeti tisztaságába, egyszerűségébe 
és szabályszerűségébe helyeztessék, és megszüntet-
tessenek mindazon visszaélések, melyek hosszú időn 
át becsúsztak. De nehéz e tekintetben önnel boldo-
gulni, minthogy oly sok évet töltött az előitéletek- és 
tévedésekben, melyeket ön hiányos tanitás által szí-
vott be és pórias szokások által azokban megerő-
síttetett." 1-k. 

(Vége köv.) 

Az illiuiiiiiatusoli társulata a mnlt századba u. 
(Vége.) 

Itt azonban nem állapodott még meg a fölkelő világos-
ság, hanem Németország határain tul messze keletre, nyu-
gatra, éjszakra és délre szét hinté sugarait. Busche (Bayard) 
hollandi kapitány, kit Knigge Bődével együtt a wilhelmsbadi 
zsinat idejében avatott fel, Németalföldön szerzett proselytá-
kat, még pedig nem megvetendő sikerrel. Haag, Amsterdam, 
Utrecht, Leyden s más városok kőmives páholyai többnyire 
elfogadták az uj tant s igyekvének oly hatalomra jutni, mint 
német testvéreik. Olaszországban, Helvetiában Lengyelor-
szágban hasonló siker koronázta fáradozásaikat. Részint az 
ott virágzó kőmivesség megnyerése, részint saját ügynökeik 
által nagy tért nyertek az irodalomban, felsőbb társadalomban, 
sőt az egyházi osztályban is. Angliába Röntgen plébános vitte 
mágával a világosságot, kinek „nagy hollandi parókájától és 
minden formába alkalmazkodni tudó tehetségétől" rendkivül 
sokat vártak. Hogy ez országban, hol a' kőmivesség legna-
gyobb mérvben el volt terjedve, az illuminatus szives fogad-
tatást talált, emlitni is felesleges. 

Francziaországhoz, hol a Voltaire és társai által szélté-
ben elterjesztett hitetlenség, romlottság, lelki felületesség a 
leggazdagabb aratást Ígérték, — az illuminatusok már kez-
dettől fogva vérmes reményeket füzének. Néhány sikeretlen 
kisérlet után végre megtalálták e czélra az igazi embert, 
Mirabeaut, a nagy franczia forradalom tüzajku szónokát, ki 
Berlinben megismerkedvén az illuminatus elvekkel, tüstént 
átlátta, mily hatalmas gyúszer lenne e rend Francziaország-
ban a trón és oltár alá ásott aknák föllobbantására. Minthogy 
azonban saját igyekezeteit a párisi kőmivesek közt nem ki-
sérte óhajtott eredmény, Németországból kért e végre ügyes 
és tevékeny embereket. A két apostol, Bode és Busche meg 
is érkezett, s egyesült fáradozásaiknak sikerült a párisi Grand-
Orient páholyt megnyerni, melytől a többiek rövid időn szin-
tén elfogadták Spartacus világosságát. Mint Németországban, 
ugy itt is nemsokára minden rétegben elharapózott a veszé-
lyes tüz, sőt sokkal gyorsabban; mert a philosophok iratai 
által teljesen elő voltak készülve a kedélyek a rendszeresi-
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tett istentelenségre. A franczia forradalom véres hősei, Con-
dorcet, Danton, Desmoulius, Sieyes, Brissot, Garat, Pethion, 
Broglio, Guillotin, Chenier, Mercier s a többiek mind illumi-
natusok voltak, s a ledöntött oltárok hamvain, a meggyilkolt 
király holttestén, milliók kiontott vérében megmutatták, 
mennyire megérték a világot újra megváltó dicső eszméket. 

Legmagasabb tetőpontját érte el már az illuminatismus 
s kevés volt hátra, hogy7 a néhány év előtt egy ismeretlen jog-
tanár által három tanulóból alkotott társaság az egész müveit 
világon uralkodjék : midőn legszebb virágzásban két oly csa-
pás érte, mely akkori alakjában megsemmisité. A csalás, szem-
fényvesztés játékát némelyek már oly nyilvánosan kezdék 
űzni, hogy a rászedett tí«gok közöl soknak szeme lassanként 
felnyílt. Első volt Utzschneider udvari tanácsos, kitől Weis-
haupt bizonyos maga* rangú személyek leveleinek kiadását 
követeié. Utzschneider, ki a rend czéljáról egészen más fogal-
makkal volt, mint hogy a levelek feltörését hozzá illő dolognak 
tartotta volna, kilépett a társaságból, s példáját nemsokára 
mások, Cossandey, Renner papok, Grünberder s többek kö-
veték. Mig a kilépett tagok vallomásai által lassanként vész-
terhes felhők gyülekezének a tisztes egyesület fölé : azalatt a 
két vezér, Spartacus és Philo (kik közöl az első rég féltékeny 
lőn társa hatalmára, mig ez érdemes főnöke iránt legmélyebb 
megvetéssel viseltetett) engesztelhetlenül összevesztek. A lap-
pangó szikrát az költé lángra, hogy Philo az egyházi szer-
tartásokat, öltönyöket a rend mysteriumainál is használni 
akará, melyeket Spartacus, mint a babona jelvényeit, épen 
nem akart tűrni. A szakadás oly gyógyithatlanná lőn, hogy 
Philót fenyegetései és Ígéretei daczára a rendből dicsérő ok-
levéllel elbocsáták. De vele együtt a szerencse is eltávozott. 
A kdépett tagok röpiratokat bocsátottak ki hajdani társaik 
ellen, ezek hasonlóan röpiratokban feleltek, s e mellett oly 
vigyázatlanul viselék magukat, hogy a bajor kormány figyel-
mét is magukra vonták, melyet Utzschneider és társai már 
felköltöttek. 1784-ben minden titkos társulat eltiltatott, Weis-
haupt lanszékétöl elmozdittatott, ki még több roszat érezve 
nem várta be sorsát, hanem ideje korán kereket oldott, nehogy 
„müve által magának bitófát épitsen s emberei vigyázatlan-
sága általfejét elveszítse."1) A zivatar nem is maradt el. Lanz 
plébános, a rend ügyében Sileziában utazván, villámtól ta-
lálva szörnyet halt, s iratai közt az illuminatismusra nagyon 
gyanús fényt vető okmányokat találtak. Ez lőn jeladás az 
átalános üldözésre. Számos főrangú hivatalnokot elbocsátottak, 
Weishaupt fejére dijt tűztek,a páholyokat feloszlatták. Zwackh 
és Bassus lakásain fölfedezték a társulat iratait s ezeket 
1787-ben „Einige Originalschriften der Illuminaten" és „Nach-
trag zu den Originalschriften der Illuminaten" czim alatt 
Münchenben kiadták s örök intő jelül az államlevéltárba le-
tették. Ezekből megismerhette a világ a titkos társulat szép-
séges elveit, de nem ismerte meg. Az illuminatusok nem szűn-
tek meg hazug apologiák által a világos tényeket elferditeni, 
s a világ, mint rendesen, hitt nekik és kigyót-békát kiáltott a 
sötét középkori, jezsuita bajor kormányra, mely a világosság 
apostolait vértanukká tevé. 

Ezen katasztrófa után megszűnik a tulajdonképi illu-
minatismus története. Az első szervezet, az első főnökök és 

') Nachtrag zu der Originalschv. 226. 1. 

tagok eltűntek, de a mysteriumok a kömives páholyokban 
mai napig élnek. Ugyanazon vad düh, mely a trónra 
és oltárra romlást esküdött, mely a szinésznő oltára előtt 
tömjénezett, mely a mult. századtól kezdve a sajtóban, a tan-
székeken, a kabinetekben a keresztény visszapogányositásán 
fáradozik : ugyanaz szítja a titkos társulatok rejtekeiből most 
is a forradalmakat az egyház, a társadalom ellen. Az embe-
riség rosz tanuló; egy leczke nem volt elég neki, a mult szá-
zad véres emlékeire most már könnyű szívvel gondol, sőt 
büszkén utal rá, mint a szabadság és ész diadalára ; a máso-
dik, harmadik leczke nem fog elmaradni, a boldogítók újra 
vérpadokról fogják hirdetni a szabadság tanait: az okok 
ugyanazok, az okozat sem lehet más. Az illuminatismus mint 
ilyen nem létezik többé; de édes testvére, a kőmivesség, 
melylyel már bölcsőjében egyesült, most hatalmasabb, mint 
valaha. Régi dolgok ismétlődnek, a történelem föltárja előttünk 
forrásaikat, következményeiket, lehetne okulni, óvakodni; 
de az emberiség csak a maga kárán tanul. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
LONDON, oct. 1864 vége felé két, szervita rendű 

szerzetes hagyta el Olaszországot, hogy Angliába jővén ha-
zájok szelid éghajlatát Albion ködével cseréljek fel, és itt 
társházat alapítsanak. Egy évvel később már két olasz atya 
csatlakozott az előbbiekhez, a legjobb reménységgel levén 
küldetésök sikeres betöltéséhez. Azonban kezdetben sok ne-
hézséggel kellett megküzdeni, sok nyomorúságot tűrni, és 
csak hosszú idö múlván sikerült végre a mult év február ha-
vában a missiot, melyet az érsek bizott reájok, megnyitni. 
A kis kápolna, mely a betlehemi jászolra emlékeztetett, vég-
re rendeltetésének átadatott, és egy év lefolyása alatt 1200 
katholikus hivő plébániatemplomává lön. Nagy szükség volt 
e szentélyre, mert az oratorianusok brontorni templomától 
egész a fulhami szent Tamásról nevezett egyházig, tehát kö-
zel 3 angol mértföldnyi területen nem volt templom. A jó 
szerzetesek erőködvén létesítését valóban contra spem re-
ménylettek, miután szegények valának, híveik nagy része 
ügyefogyott, mások pedig nem buzgó katholikusak levén, a 
protestánsok pedig a környéken meetinget tartottak megaka-
dályozására. A kitartás diadalmaskodott, és a templom egy-
szerűségében és kicsinységében szép, világos, és általános 
tetszésre talál. 

September 20-án a szerzet főünnepén vasárnapi napon, 
két napi eső után a nap fényében jelentkezett a láthatáron 
kedves világosságot nyújtván kis szentélyünknek. Egy kis 
oltár gazdagon ékitve friss virágokkal, melyeket egy most 
megtért hölgy ajándékozott, és a bold, fájdalmas szent Szűz 
szép képe vonta magára a nagy számban Mária tiszteletére 
ide sereglett hi veket. 11 órakor telve volt a templom, midőn 
Manning érsek a kereszt elülvitele mellett és a szerzetes 
atyáktól kisérve, a főajtón belépett. A mise megkezdődvén, 
Mozart miséje elégséges számú zenészek által adatván elő 
oly jó hatást eszközölt, hogy elfelejtök, miszerént egy csekély 
kis kápolnában, é3 protestáns országban vagyunk. Evangé-
lium után az érsek az oltár közepéről a hívekhez fordult, és 
szónokolt a szent Szűz fájdalmairól. A leczke után Rossini 



3 2 6 m — 

„Stabat Mater"-ének első része adatván elő, offertoriurakor 
két hatalmas soprán hang a „quis est homo, qui non fleret" 
dallamát zengé, mialatt két szerzetes atya a jelenlevő hivek-
től sőt protestánsoktól az ajánlott szeretetadományokat szedé. 

A Szüzanya szolgái, szerviták, é3 az oratorianusok kö-
zötti testvéries érzelem kimutatására egy oriatorianus áldo-
zár énekelte a szent misét, és azon benső összefüggés feltün-
tetése végett, mely Jézus és szent anyja fájdalmai között van, 
az érseket trónusán egy passionista és egy szervita atya kör-
nyezék. Mise után a kápolna melletti épületben a plébániá-
hoz tartozó vagy negyven nemes uri ember az atyákkal la-
komára gyülekezett. Keogh atya poharat emelt a pápaki-
rályra, mely viharos tetszéssel találkozott, kinek Bosio atya 
a szerviták főnöke válaszolt, szintén hosszú életet kivánván 
IX Piusnak, a kath. világ első küldérének. Mondattak még 
áldomások az oratorianusokra, szervitákra, kiknek ered-
ménydus működést óhajtottak. Telford, ki mint szerpap 
segédkezett, a templom építőjét Walford urat élteté, ki in-
gyen fáradozott a jó ügyért, kivánván, hogy három év múl-
ván nagyobb templomot építhessen a szervita atyáknak. 
Vecsernye után Knox Tamás az oratorianusok főnöke meg-
ható dicsbeszédet mondott a fájdalmas szent Szűz felett, 
melyben mesterileg tudta a hallgatóság figyelmét a szervita 
atyák azon kitartó fáradozásaikra, és áldozataikra fordítani, 
melylyel híveiknek templomot szereztek, és evvel vallásuuk 
minden vigaszait. A szent olvasó elmondásával és ünnepélyes 
áldással befejeztetett a szervita rend történetében ezen emlé-
kezetes nap. Ha ez ünnepély leírása arra indítana valakit, 
hogy a körülbelől 25,000 frank adosságot csinálni kénysze-
rült, sokat nélkülöző atyáknak könyör-adományokat nyújt 
son, azok köszönettel fogadtatnak. 

MECHELN, oct. 20. (A kath. sajtó Belgiumban) Tud-
va levő dolog, hogy Belgiumban a kormány gyeplőit szabad -
kőmivesek tartják kezeikben, I-ső Lipót király is az volt, 
de fia, a mostani uralkodó, habár nem tagja is a társulatnak, 
tűri tagjait a kormányon. Ezért a katholikusok folytonos ül-
dözésnek vannak kitéve a kormány részéről, mely az egyház 
és vallás elleneit pártolja mindenképen. A „T Jaer 30* (az 
1830 év) és „Katholike Zontag" (katholikus vasárnap) cziraü 
lapok szerkesztőit saját lakásukon elfogatta. Ürügyül kővet-
kezők szolgáltak. Saint-G-enois községben egy időn át több 
tüzeset volt, bizonyosan nem véletlenségből. Nem sokára a 
gyújtogató felfedeztetett, ki bizonyosan nem lehetett a cleri-
cálisok küldötte, mint a kőmivesek rágalmazra hirdették. De 
látva, hogy ezt mégis lehetlen elhitetni, módosítva azt hazucl-
ták, ha nem okai, legalább biztatók valának. E czélból a 
„Jaer" egy czikkére hivatkoztak, és íme a kormány nem 
csak az azt tartalmazó számot lefoglalta, hanem be is csu-
katta a szerkesztőt. Az egész katholikus sajtó, és néhány 
liberalis lap tiltakozott a sajtótörvények e flagrans megsér-
tése ellen, és oct. 11-én Brux;ellesben gyölekezvén számra 
mintegy ötvenen, következő tiltakozást nyújtottak be. „Ko-
moly események, melyek a közvéleményt felháboriták, tör-
téntek Brugges-ben." 

„Az igazság nevében, és a saint-genois-i gyújtogatások 
okozói felfedezése érdekében kutatások, hosszú kihallgatá-
sok, kézirat-lefoglalások, és végre bezáratások merészeitettek. 

Ha ily eljárás, szigora ellenére, törvényesen igazolhatók vol -
nának olyanok, melyeket az igazság részrehajlatlan felderí-
tése kiván, tisztelnök a hatóság tetteit, de az események és a 
törvény betűje mást tanusit. A két szerkesztő elleni eljárás 
sérti a sajtó alkotmányos immunitását, és nincsenek semmi 
viszonyban a Saint-Genois-ban elkövetett bűntényekkel. — 
De valljon csodálkozhatunk-e ezen eljárás fölött ? Valljon az 
alkotmáuyos doctrinairek nem mindenütt igy tesznek-e ? 
Kikiáltják az egyedül a törvény által korlátozott sajtó-sza-
badságot, de csak úgy, hogy nekik szolgáljon. Máskint nem 
tekintik a törvényt, lefoglalnak, bírságolnak, börtönöznek 
nem csak itélet, de pör nélkül is. Mi bizonyára nem szeret-
jük 3 Napoleon vagy a czár autocratiáját, kik Cayennbe 
vagy Siberiába küldik a nem engedelmeskedőket, de ezek leg-
galább nem beszélnek a „csak törvény által korlátolt szabad-
ságról." Itt a törvény a császár akarata. De hol a kormány 
a szabadságot kikiáltja, és azután autocrata módon bánik ; 
ott tőrt vetnek a szabadsággal élőnek, és a zsarnokság még 
türhetlenebb." 

AMERIKA. A házassági elválás könnyüségéből a társa-
dalomra háromló bajokról a protestáns: „Amerika Religions 
quaterly Rewiew" imígy ir : Nem lehet nyugtalanság nélkül 
az erkölcsi sülyedésre tekinteni, mely uj Anglia számos csa-
ládaiban lábra kap. A gyermekek valláserkölcsi neveléséveli 
nemtörődés, a gyermekek szemtelensége, a hazugság terjedése, 
a kétnembeli fiatalok ellenőrzés nélküli közlekedése, a gyer-
mekeihajtások, a törvénytelen szülöttek nagy száma, mind ez 
nem lehet nem aggasztó. Ezen demoralisatio forrása a valóban 
felháborító könnyűsége az elválásoknak. Hogy lázitásról ne 
vádoltassunk, bizonyos tényeket fogunk idézni, melyek világot 
vetnek helyzotünkre. Igy például Vermont államban, mely 
14 kerületre oszlik, az utóbbi öt év alatt ezer lakosra 1 és 
egy tized százalék elválási eset jő. És Vermont e tekintetben 
még elönynyel bir a többi államok felett. Öt év alatt 593 
elválás engedtetvén meg, miután a népesség száma 315,098, 
esik 532 lakosra egy elválás. Ha e számból levonunk 50 szá-
zalékot a gyermekekre és 18 éven aloliakra, 226 házasodható 
személyro esik 1 elválás. Még felötlöbb ha a házasságok számát 
vetjük össze az elválások számával, melyből kitűnik, hogy 
minden 19 házasságra egy elválás jut. És világos, hogy ez 
arány növekedni fog, ha gát nem vettetik eléje. 

Connecticut állam még szomoruabb arányokat mutat 
fel, hol az utolsó évben 10 házasságra 1 elválás jutott. 

Vizsgáljuk meg már most az ezen ügyben a törvényt 
és gyakorlati eljárást. Miután a törvény felemlíti a vérrokon-
ságot, kiskorúságot, a felek egyik részének őrültségét, a be-
leegyezésnek kierőszakolását, a tehetetlenséget, még a követ-
kezőket is felemlíti mint a felbontásra elegendő okokat, — a 
házasságtörést, három évi fogságra szóló ítéletet, kegyetlen-
séget, 3 éven át tartó hűtlen elhagyást, hét évi távollétet, a 
vagyonnal biró férfiúnál a nő nem illő eltartását. Ez okok 
valamelyikére támaszkodó folyamodványra a felbontásnak 
ki kell mondatni. Az igy elválasztottak újra házasodhatnak. 
A törvény az asztal és ágytóli és a teljes elválasztás közötti 
külömbséget nem ismeri. Az állam a házasságot tisztán világi 
ügynek tekinti, mint bármely más szerződést, mintha ahhoz 
Jézus Krisztus egyházának semmi köze nem volna. Csak egy 
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kis formás eljárást kell kezdeni, és ellökheti magától házas-
társát mint valamely kopott ruhát Valóban a családi egység 
és jólét vétkes elárulása, a keresztény erkölcs gúnyolása, a 
tudatlanságnak vagy meggondolatlanságnak vetett tőr, Isten 
törvényének megsértése, a polygámiarai törvényes felha-
talmazás. 

A divortium megrendíti a család és társadalom alapjait. 
A házasfelek viszonya hasonló valamely kereskedelmi szerző-
déshez. A gyermekek megfosztatnak joguktól a hit és kereszt-
ség örökségére, a kötelék, mely az apai tüzhelyhöz fűzi, szét-
bontatván a család neve és becsülete mintha reájok nézve 
nem is léteznék. Lehet, hogy a hivatalos kimutatás szerént a 
törvénytelen gyermekek száma kisebb itt, mint Angliában, de 
mekkora volna, ha az angol törvényt alkalmaznék, mely csak 
egy elvállási okot ismer ? 

Egy igehirdető, ki börtönlelkész, mondá, hogy nem le-
hetlen nálunk, miszerént valaki titkos fondorlatok áldozatává 
legyen és három évi börtönre elitéltetése kieszköltetik csak 
azért, hogy ezen indokból házastársa örökre megszaba-
duljon tőle. 

Múltkor hallottuk azt is, hogy egy elválás alkalmából 
a leányok egyike nagyanyjához (anyai részről) ment, és 
ennek vette fel családi nevét, később anyjához visszatérvén 
ismét anyja másod férjének nevét. Másik testvére szintén 
újra nősült, atyjánál levén régi nevét tartá meg. Igy sokszor 
egymásután három névvel is élnek. Kérdjük már most ily 
körülmények között a gyermekek hogy ragaszkodhatnak a 
családi tűzhelyhez, és a családi kötelékre nézve lehet-e más 
érzelmet táplálni, mint azt, melyet az anyagi érdek sugall. A 
tény az, hogy habár Uj-Angliában a közvélemény a mormon 
többnejűség ellen nyilatkozik, mégis oda hajtanak társadalmi 
állapotaink, hogy hasonló rendetlenségek következzenek 
avval, mit a hittudorok és canonisták polygamia successivá-
nak neveznek. 

Türhetjük-e tovább is a dolgok ezen menetét, hogy 
megrontassék az egész nemzet családi és társadalmi élete. 
Valljon a divortiumot megengedő törvény a keresztény elvek 
szempontjából nem erkölcstelen, botrányos-e? 

A baj, a gyakori elválások oka azon könnyüségben rej-
lik, melylyel a házasságokat felbontják. Az erkölcstelenség 
eme szabadalma, melyről nem is álmodnának, ha tiltva volna, 
nagy hévvel karoltatik fel, midőn az elválás megtagadása alig 
fordul elő. 

Az emberi természet olyan, hogy csak nehezen áll ellent 
a kisértésnek. Az elválás könnyűsége, és az általa nyert sza-
badság újra nősülhetni, a meggondolatlan ifjú embernek, ki 
telve kevélységgel, és sokszor bűnös szenvedélylyel, alkalmat 
nyújt az elcsábításra. Azok, kik házasodnak, előre tudják, 
miszerént mindig szabadságukban álland az igát, ha terhesnek 
látszik, lerázni. És jegyezzük meg, minden divortium mást 
vonz maga után. Az elválási eset a helyiség beszélgetésének 
köztárgyát képezi. A lapok sokszor a leglázitóbb részleteket 
közlik. Az emberek ismétlik a korcsmákban, műhelyekben. A 
gyermekek is hallják azoktól, kik jó példával tartoznának oly 
módon, hogy szükségkép romlanak. Látják, hogy az elváltak 
ugyanazon becsülésben részesülnek, mint azelőtt. Látni, hogy 
a békebirák sőt némely prot. pásztorok mint adják össze má-
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sokkal az elváltakat. Mily benyomással kell szükségkép 
mindennek lenni a közvéleményre? 

A törvény semmi figyelmet nem fordit arra, mi a házas-
ság tisztességét védhetné, vagy megboszulhatná Nincs véde-
lem a csalás álnoksága ellen. Az ártatlan rész barátainak 
semmi módot nem nyújt a bűnös rész rosz akaratának bevi-
tatására, végre semmit sem tesz annak meggátlására, hogy 
valaki betolakodjék a család szentélyébe és azt megronthassa. 
Valóban szomorú állapotok, félre nem ismerhető társadalmi 
nyomorúság. 

IRODALOM. 
„Douze ans de séjour dans la Haut-Ethiopie" par M. Arnauld 

d'A b b a d i e. 

(Vége.) 

S valljon honnan támadt az undok befolyás, mely meg-
változtatta ezen szabad, patriarchalis, keresztény alkotmányt ? 
A görög birodalomból, különösen Justinian codexe által. Midőn 
a despotismusnak kedvező ezen jog a 12-ik században behatott 
Francziaországba, azonnal sok legistában oly lelkesedés tá-
madt, mely a királyságot a caesarismus meredélyére szökken-
tette. Ugyanez történt Aethiopiában is. A romai jog dicsőítése 
által elkábittatván a fejedelmek elnyomták mindenütt a népek 
szabadságát és a szabad választás elvét, s magoknak tulajdoní-
tották a hatalom egész teljét ; kik eddig csak mandatariusok 
voltak, most istenekké magasztalták magokat. Ily forradalom 
inkább megrontás mint erőszak által történt ; a djedjmatok a 
fejedelmek érdekéhez köttettek ezerféle privilégiumok által, 
bizonyos mértékben nekik adatott át a katonai hatalom és az 
igazságügy kezelése. Szóval az absolutismus Aethiopiában 
sa ját érdekeire nézve oly feudalismust teremtett, melynek kö-
vetkeztében okvetlenül meg kellene buknia. Lassanként elti-
portatott minden törvényes függetlenség a községekben szint-
úgy, mint a családokban ; az elválás sűrűvé lőn a házasfelek-
nél, mely megbecstelenité a házasságot ; a katonaság állandó 
lett, a clerus, mely elpuhittatott gazdag adományozások által, 
szégyenteljes hallgatásra kárhoztatta önmagát, elaljasodott 
mint Konstantinápolyban, a conciliumokat is az isteni impe-
rátorok által hivta össze és ezeket engedé bennök elnökölni. 
Minden a hanyatlásra egyesült. 

Ezen szerencsétlenségek régen be voltak fejezve, midőn 
a 16-ik században Isten nagy próbára állitotta e megromlott 
népet, mely próba ha némileg büntetés is volt, ismét fölemel-
hette volna öt. A musulmanok borzasztó berontása egyszerre 
összemorzsolta a fejedelmek hatalmát, kik azt vélték, hogy a 
nap alatt nincs több hatalom az övékhez hasonló. Egy kalan-
dor Ahmed Gragne, megverte az aethiop hadsereget, legyőzte 
magát az Atsit, lerombolta az e g y h á z a k a t , megsemmisítette a 
könyvtárakat, letelepedett ott mint saját uradalmában ; nem 
is győzetett le, hanem egy portugalinak tőre állt bosszút a ke-
resztényekért. Az aethiopiak csak igen gyengén állottak el-
lent, mi a caesarismusnak volt következménye, mely régtől 
aláásta a hősies nép harczias erejét. Némely abyssinaiak 
igy nyilatkoztak Abbadie előtt : Ezen nagy útonálló, Ahmed 
Gragne, semmikép sem birhatott velünk, ha nem lettünk 
volna megoszolva és meggyöngitve fejedelmeink által, kik 
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mindenünket elvették, mivel egykor atyáink birtak. — Nagy 
leczke minden nemzetre, mely az absolutismus által el engedi 
magát tántorítani. 

Azonban más büntetés várt az aethiopiai caesarra. A 
hatalmas vasallok, kiket önérdekök kajhászásából alkottak, 
tudnillik a dedjazmatok ellene fordultak. A despotismust, mely 
kiszivta a birodalom erejét, a feudalismus váltotta föl, mely 
végkép tönkre juttatta. Haszontalan volt a caesar minden 
erőlködése, kegyetlenkedése, sok tekintetbeni elnézése ; a 
dedjazmatok mindig vakmerőbben emelték föl fejőket, össze-
esküdtek, és a caesar letétetett trónjáról vasalljai által, csak 
némi árnyékot hagytak meg neki a régi hatalom és dicsőség-
ből, és ily állapotban látta Abbadie Gordarban a nagy Caesa-
rok utódját, Sahala Dinguilt. 

Ezóta a valódi hatalom a dedjazmatok kezében van, kik 
majdnem korlátnélküli uralmat gyakorolnak. Egy van közöt-
tük, ki rettentőbb a többinél és ki teljesen hatalma alatt tartja 
a remegő Caesart, ki kényekedve szerént leteszi őt a trónról 
vagy ismét fölemeli, ez a begamdiri tartomány kormányzója, 
ki a mi dapifer-einkhez hasonlítható. 

Föltűnő lehet az olvasó előtt, hogy Aethiopiának alkot-
mánya igen hasonlít például Francziaország alkotmányához 
a 10- és 11-ik századokban, és azért jónak találjuk megje-
gyezni, hogy a középkor valódi nagysága nem feküdt a tu-
lajdonképeni feudalismusban, hanem inkább az egyházban, a 
községek szabadságában, a tartományok függetlenségében 
anélkül, hogy ez az egész birodalom egységének ártott volna. 
A mi a feudális jogot illeti, inkább germán intézmény volt 
és az egyház sokszor kénytelen volt ellene harczolni ; mert 
sokszor inkább megtámadta a tulajdonjogot a helyett, hogy 
megerősítette volna, és ezer kis fejedelmet szült, kik megron-
tották a nemzet egységét, mig a hatalom kezökben volt. Ezen 
jog a katonaszolgálat kötelezettségén alapult, mely mégis 
sokkal tökéletesb volt, mint a germán törvények, melyekből 
az származott. A törvényhozásnak keresztény elve soha sem 
volt az absolutismus. A kath. politika e kettő közt a közép 
helyet foglalta el. Magasan fölülemelkedve a feudalismus apró 
esetlegességein zsinórmértékül az evangéliumot, a pápák ha-
tározatait, a zsinatok végzéseit és a szentatyák iratait ajánlja ; 
tanítja Suarezzel, hogy a hatalom Istentől jön a nép által ; a 
fejedelem tekintélyét korlátozza a tartományok és községek 
függetlensége által; ellensége a centralisationak és a hírhedt 
caesarismu8nak. 

A mi különösen Aethiopiát illeti, csak egy módja van 
boldogulni, tudnillik ha teljesen kereszténynyé, illetőleg ka-
tholikussá lesz. Az eretnekség elszakította őt a világosság és 
igazság központjától. Lesikamlott pályájáról, és mint a letért 
csillag szomorúan tévelyeg, alig levén ereje előbbi ösvényét 
föltalálni. A papság némileg újjászületett és szembe mer szál-
lani a dedjazmalokkal, kik ragadozással és igazságtalanság-
gal fertőztetik meg hivatalukat. De ezen bátorság is lankadni 
fog, ha bensőbben nem köttetik össze az aethiopiai egyház a 
hit központjával, honnan időről időre irányt kapna, melyre 
oly nagy szüksége vagyon. Erre nézve igen kedvező alkalom 

kínálkozik az abyssiniai eutychianusoknak az 1869 i közzsi-
nat által ; vajha ne mulasztanák azt el ! 1-k. 

VEGYESEK. 
— A megboldogult D a r ó c z y Zsigmond, pécsi olvasó-

kanonok, végrendeletében jótékony vagy kegyeletes czélokra 
388 aranyat és 11,900 frtnyi összeget hagyományozott. Ki-
emeljük a többi közt: péterfiilér 100 ar.; a pécsi káptalan 
activ tisztjeinek 1200, a káptalani cselédeknek 500, a főtem-
plom karénekeseinek nyugdíjintézetére 100; a szegszárdi 
kórodának 500, a paksi ispotálynak 500, a paksi templomnak 
500, az elaggott papok pénztárának 1000, a falusi tanitók 
nyugdíjintézetének 500, a vakok, siketnémák intézetének 
egyenként 100, Szent István-Társulatnak 250, Szent-László-
Társulatnak 260, az Oltár-egyletnek 100; függő jövedelmeinek 
1 részét a garéi templom fölépítésére, 1 részét a garéi plebanus 
jövedelmének gyarapítására, stb. Manum aperuit inopi ; bea-
tus, quia intellexit super pauperem ! 

— B a c s á k Imre, vörösvári esperes-plebánus, a jeles 
irodalmi férfiú, híveinek, különösen az azok közt alakult lö-
vésztársulatnak részéről névünnepe alkalmából igen meglepő 
megtiszteltetésben részesült. Adja az ég, hogy a pásztor és 
nyáj közötti szép egyetértés soha meg ne zavartassák, és a 
hivők örömzaja a fensőbb körökben is viszhangra találjon. 

— Igen korszerű, jó olvasmányt ajánlhatunk V a r g a 
Mihály következő müvében: „A keresztény kath. család." I. 
kötet. A két kötet ára 2 frt. Megrendelhető Győrött Hennicke 
Rezső könyvkereskedésében. 

— A „Kath. közlöny" legutóbbi száma némi vázlatot 
nyújt az egyetem uj rectorának beigtatási beszédéből; a 
többi közt mondja, hogy szónok h a 1 á lérzete annál tisztább 
stb.; kétségkívül hálaérzetet kell vala írnia, mire az egész 
szöveg mutat. Azután szónok a tudományok terén is érvénye-
síteni óhajtja a j o g f o l y t o n o s s á g o t ; holott szónok a 
tudományok terén az e l v k ö v e t k e z e t e s s é g r ő l , a tüz-
próbát kiállott alapelvek könnyelmű meg nem ingatásáról 
szólt. Ezt tekintve önkényt elenyészik a vázoló ezen észre-
vétele : „Különben a tudomány nem ismer jogfolytonosságot, az 
állitások csak annyit érnek amennyi bizonyíték hozatik föl 
mellettök." Gondoljuk, szavainkra nézve is elég ennyi bizo-
nyíték, hogy a váziat-készitő botlása kitűnjék. 

— A sz. sir templomának cupulájára aug. 15-én mint 
a franczia császár névünnepén tüzetett föl a kereszt. Ekkép 
a franczia nemzet kettős zászlója leng a világ leghirnevesb 
két városában, Roma és Jeruzsálemben ; hol őszintébb, meg-
nyugtatóbb annak árnya V 

— Siennában két áldozár orozva gyilkoltatott meg esti 
10 órakor a város egyik leglátogatottabb terén. Sic itur ad 
Capitolium ! 

— A népszerű előadásáról ismeretes angol pap, Bellow, 
a kath. hitre tért, habár a ritualismusnak határozott ellenei 
közé tartozott. 

— Az olmützi herczeg-püspök kiadta a házassági per-
iratokat kevéssel azon terminus előtt, mely ki volt szabva, és 
melyen tul 20,000 frtnyi birság volt ellene kimondva. 

Szerkesztői tudósítás. 

M - n a k : A bérmálási körútról szóló tudósítás igen elkésett. — 
S i s s ó r a ; Ha tetszik, ugy intézendjük el. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldijnasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, novemb. 21-én. 42. 11. Félév. 1868. 

TARTALOM : II. József és theologusai. — A m . kir. 
egyetem és az országgyűlés. — Roma és a kormányok de 
facto. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

II. József és theologusai. 
(Vége.) 

A laibachi püspök, gr. Herberstein is igen fára-
dozott, hogy alárendeltjeit megnyerje az uj institu-
tióknak. 1772-ben lett laibachi püspök, igen meleg 
pártolója ló'n a reformoknak és a jansenismust ter-
jesztgette. Hevében oly messze ment, hogy az ut-
rechtiekkel szakadatlanul levelezett, és a laibachi 
seminarium részére Utrechtbó'l igyekezett rectort sze-
rezni. Ezen irányt még József is sokalta, mert nyilt 
schisxuáig ö sem akarta vinni a dolgot. Herberstein 
erről értesülvén Bécsből hivott meg egy Schwarzen-
bach nevü áldozárt, kit kanonokká nevezvén ki nö-
veldei kormányzóvá is tett. Ez rövid idő alatt meg-
rontotta az egész megyét. 

VI. Pius brevéje, melyet Herbersteinhoz inté-
zett, több ivből álló értekezés azon téves nézetekről, 
melyek a püspök pásztori levelében előfordulnak. E 
köriratban föl akarja övéit „világosítani a fejedelmi, 
püspöki és pápai jogokra nézve, különösen pedig a 
szerzetes ügyre, házassági fölmentésekre és a türe-
lemre nézve, egyszersmind el akarja készíteni a ke-
délyeket, lia itt-ott némely ajtatosságok volnának ab-
ban hagyandók, melyek különben a kath. egyháznak 
sem méltóságához, sem szelleméhez nem tartoznak.Sze-
rinte azon időktől fogva, hogy fejedelmek a keresz-
tény hitre tértek, senki sem kételkedett, hogy azok 
jogaikban legkisebb csorbát sem szenvedtek. Az egy-
házi kormány lényegét e szavakba foglalja : az egész 
egyházi kormányzat abban áll, hogy a fejedelem a 
külső fegyelem fölött gyakorolja hatalmát, és pedig 
egész államában; a benső fegyelem pedig, és mindaz, 
mi szorosan véve religio, a püspökökhez tartozik, és pe-
dig mindegyikhez saját megyéjében isteni rendeletből. 
A pápa fölügyel és gondoskodik, hogy a püspökök 

megőrizzék a lényegest, mely nélkül a religio fön 
nem állhat. „Ne idegenkedjetek tehát, kedves testvé-
reim és fiaim, a fejedelem okos és bölcs rendelkezé-
seitől; mert ha azokat a kifejtett elvek szerént Ítéli-
tek meg, semmit sem fogtok azokban találni, a mi 
csak szinre is tulmenne hatalmának korlátain. Min-
den csak a külső fegyelemre vonatkozik és becsúszott, 
a vallásra és államra egyaránt káros visszaéléseket 
illet." 

A püspök igazolni igyekszik a kolostorok meg-
szüntetését is, hisz e csapás csak olyanokat ért, 
kik elmélkedésben tölték életüket. „A kolduló szer-
zetesektől származik, úgymond, hogy főnökeiket 
Romába szerették áttenni, miért ne lehetne ezen elég 
későn keletkezett szokást megszüntetni? Ezen össze-
köttetésből igen szomorú jelenetek merültek föl az 
államra nézve." Az elmélkedő szerzetek egyenesen 
haszontalanoknak mondatnak. „Rendkivüli figyel-
met érdemelne, ha a szerzetesek állásuknál fogva 
fölülemelkedve a minden keresztényt kötelező törvé-
nyeken valamely fensőbb kereszténységet gyakorol-
tak volna, mint minő az eredetében volt. De ekkor 
azon kérdést kellene megoldani, miért nem ismer-
tette meg és ajánlotta tanitványainak Jézus, a ke-
reszténység szerzője, ezen életmódot ? Sőt be kellene 
bizonyitani, hogy ily életmód valódi részletét teszi 
a ker. erkölcstannak és jámborságnak. A szerzete-
sek rosz táplálék és kevés munka miatt unalomba 
és tétlenségbe estek." 

„Ebből egy másik fontos eredmény keletkezett. 
Tudnillik a gondolkodásba, elmélkedésbe mélyen 
elmerült szellem,mely tiszta és határozott fogalmak-
kal nem birt, igen sokat engedett fölhevült képzel-
gésének, tépelődő komorságba esett, és némi kárpót-
lást képzelt visiokban, jelenésekben keresett. A 
puszta kolostori lakások ijesztősége sokkal járul t 
ahhoz, a kiaszott test, kiszáradt idegek szintén sú-
lyosították ezen állapotot." Minekutána több lapon 
át igy ecseteitettek a szerzetesek, kik idegen törvé-
nyek alá vetették magokat és igy az állam közjavá-
nak gyakran ártalmára, hátrányára voltak, a főpapi 
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körlevél ezen következtetésre jut : „Mindezekből ter-
mészetesen következik, hogy a kolostorok és szerze-
tes rendek nem nélkülözhetlenek az egyházban, és 
igy ha mindjárt egyszerre mindannyi ismegszüntettet-
nék, nem volna valami nagy szerencsétlenség az egy-
házra nézve. Hisz a három első században sem volt 
a religio szerencsétlen, ámbár akkor még nem voltak 
szerzetesek az egyházban. Ha tehát fejedelmünk 
még több, sőt mindannyi kolostort megszüntetné, ez 
semmikép sem sértené távolról is szent hitünket; 
annál kevesbbé, minthogy fejedelmünk igyekeznék 
mindent elkövetni, hogy jámbor, fölvilágosodott és 
szerény lelkészek képeztessenek, kik a népet a hit 
tiszta czikkelyeire oktatnák." Hasonló értelemben 
nyilatkozik a házassági fölmentések és a türelmi 
patens felől: „Szakadatlan imánk, feddhetlen életünk 
és babonás szokásoktól megtisztitott vallásunk a hit 
ellenségeit legjobban meg fogja győzni tanitmá-
nyunk igazságáról. Üdvözitőnk a szelid meggyőzés, 
tiszta, megható buzgalom útját választá. Azokat, kik 
az általa hirdetett igazságról meggyőződtek, szere-
tetteljesen fogadta övéi közé, de azok iránt, kik az 
igazságot nem ismerték el, soha sem mutatta legki-
sebb jelét is a türelmetlenségnek." (?!) A pátensre 
nézve a többi közt mondja: „Ha valljon és mennyi-
ben ragaszkodnak az akatholikusok a hitbeli igaz-
sághoz? erre nézve biró gyanánt a fejedelem nem 
akar föllépni, hanem mindenkinek saját belátására 
bizza azt, mert mindenkinek veleszületett joga van 
azon vallásfelekezethez tartozni, mely az ő belátása 
és érett megfontolása szerént neki igaznak tetszik." 
Szavainak némi enyhitéseül hozzá teszi: „Czélom 
egyedül az, titeket kedves testvéreim! meggyőzni 
arról, hogy, habár vallásuknak minden részét nem 
helyeselhetitek is, ítéletetekben legyetek^kiméletesek, 
mert ők is mint becsületes emberek akarnak csele-
kedni, és vallásuk elvei szerént készek, ha hitbeli 
épületükben hibát vesznek észre, abból kiköltöz-
ködni; de minden gondjok és fáradságuk mellett 
mindeddig nem vihették annyira, hogy velünk min-
denben egyenlően gondolkodjanak." 

Az imára nézve, melyet a fejedelmen kivül kü-
lönösen az alantibb fokú tisztviselőkért kiván mon-
datni, ekkép rendelkezik: „Imátok inkább az érzel-
mekben mint szavakban álljon, közvetlen czéljok 
pedig az legyen, hogy javuljatok és erkölcsöseb-
bekké váljatok. Ámbár pedig az imának olyannak 
kell lenni, mint mondám, mert a religio teljesen égi 
és szellemi valami, az egyháztól rendelt szertartáso-
kat mégis tiszteljétek. Gyarló fölfogástoknak azok 

az érzéki hatás által segítségére jönnek és egyszers-
mind szilárdítják a hitet." • 

A többi bizonyíték mellett, hogy már most 
nem kell Romába folyamodni dispensatioért, a kö-
vetkező is előfordul: „Midőn a lengyelek Kasimirt, 
ki diaconus és clugnii szerzetes volt, választák ki-
rálynak, elég világosan bizonyiták, hogy szerzetes 
fogadalmai és házasulhatása miatti dispensatioért 
nem tartják szükségesnek Romához fordulni." 

Általában véve a laibachi püspök körlevele 
hadüzenetnek mondható az egyházi intézmények 
ellen, és a primátus vakmerő megvetésének. Meg is 
jelent ellene egy röpirat, mely tételről tételre össze-
morzsolja a körlevél tartalmát. A röpirat jelmonda-
tát az Apocalypsis e szavai képezik : Angelo Laodi-
ceae ecclesiae seribe; a németben: „Dem Engel der 
Kirche von La (Laibach) schreib." A röpirat 
szerzője előszavában ekkép nyilatkozik : Sajnálattal 
tapasztalható, hogy a divatos tudományosságnak 
valamely irkásza a püspöki, tiszteletreméltó név 
alatt jelenhetett meg, és már régtől megezáfolt, elve-
tett elveit pásztori levél alakjában tárhatta ki. Ezen 
irkászt értem jegyzeteimben, midőn a fogalmazóról 
szólok. Mert a püspöki méltóságot sokkal inkább 
tisztelem, hogy sem oly férfiúval, kit az ékesit, és ki 
a papságnak legfőbb csúcsára jutott, személyesen 
ellenkezésbe bocsátkoznám. Egyébiránt épen ezen 
jelleg iránti tisztelet adta kezembe a tollat jegyzé-
seim megtevésére stb. 

És valóban mintegy sejteni lehet, hogy a saj-
nálandó férezmű, a bécsi iroda csúszómászó embe-
rei által küldetett meg a gyenge laibachi püspök-
nek, ki nevét kölcsönzé oda. A kormánynak kedvező 
pásztori körlevelek, ugy látszik, általában a bécsi 
gyár bélyegét viselik magukon, miszerént igen va-
lószínű, hogy azoknak vázlata az egyházi udvari 
bizottmány irodájából küldetett meg a „jobb gon-
dolkozású" püspököknek. 

Egy népszerüleg tartott irat is intéztetett a püs-
pöki körirat ellen, mely igen leplezetlenül tár-
gyalja a levél tartalmát, különösen pedig nagyon 
föltünteti a püspök köpönyegforgató magaviseletét 
különféle kormányok alatt. „Azt mondják, igy szól 
a szerző, hogy a levél nem is a herczeg-püspök kert-
jéből való gyümölcs, hanem, mint a rosz világ be-
széli, ezen levél egyik tagjától származik azon társa-
ságnak, mely bizonyos V. ur házában szokott gyü-
lekezni, és melyben a mi herczeg-püspökünk is 
Bécsben léte alkalmával naponként megjelent; leg-
fölebb az epilógust ragasztotta hozzá a püspöki iro-



dának valamely fiatal tagja; legyen bár mint,a püs-
pök annyiban minden esetre hibás, hogy a fogalma-
zást nem olvasta át, hanem egyenesen sajtó alá 
adatá. Egyébiránt az is igaz, hogy püspökünk na-
gyon jár tas a fejedelem gondolkozásmódjához való 
alkalmazkodásban ; tudva van, hogy ő valamint 
megelőzte Mária Theresia szándékát, ugy most fölül 
akarja múlni II. József tervezetei^. Mit tett ő min-
dent, midőn észrevette, hogy M. Theresia az Oltári-
szentség allandó imádását akarta behozni örökös 
tartományaiba ? Hiveit ugy osztá be, hogy a nap és 
éj minden óráiban legalább egy imádná az Isten-
embert az Oltáriszentségben „mert jobb, mondá, 
hogy az érzéki repraesentatiohoz (!) szokott egyetlen 
keresztény imádja a szemei elébe állított Isten-em-
bert, mint a tabernaculumban egyetlen egy sem." 
Most pedig ugyanazon püspököt hányszor magasz-
talja II. József, mint a bölcs püspökök legbölcsebbi-
két, az apostoli fejedelmek közt legkitűnőbbet, és 
például is mily sokszor állítja fel őtet ?" 

Ezen vitatkozáson kivül a szerző 19. pontban 
szedte össze a kath. hit tanait, és a következő intel-
met intézte polgártársaihoz: „Maradjatok állhatató-
san ezen hitben, s ragaszkodjatok hiven a rom. kath. 
egyházhoz. Ne legyen semmi képes titeket attól el-
szakítani. Beszéljenek és Írjanak mások mit akarnak; 
hogy kitűnjék az ő hazugságuk, irtam e hitvallást és 
tettem közzé ; hirdessétek gyermekeiteknek. Őrizzé-
tek meg mint maradandó emléket, hogy gyermekeink 
és unokáink tudják, minő hitet vallottak a laiba-
chiak 1783-ban" 

A gurki püspök, ki ezen czimet is használta: 
„Ka :s. kön. Probst zu Artaker," nem csak a békét 
ajánlotta a prot. lelkészekkel, mi kétségkivül dicsé-
retes , hanem azoknak meglátogatását, lakaikban 
való fölkeresését is. A vitabeszédeket szintén betil-
totta; a kormány által kiadott katechismus haszná-
latát megparancsolta, reversalis követelését a vegyes-
házasságból születendő gyermekek nevelése iránt 
megszüntette. Az olvasó és szentelt viz használatát 
csak különös ovatosság mellett engedte meg, úgy-
szintén a medaillonok és egyéb barát-ajándékok 
viselését egyenesen megtiltotta, minthogy ilyenek által 
„az érzéki ember a valót nagyon is háttérbe szoritja, 
és a babonában, mely a népnél (Pőbel) amúgy is 
eléggé lábra kapott, még inkább megerősíttetik." 

Ily körülmények közt, hogy mások is vérszemet 
kaptak és az egyházi intézményeket sárba rántották, 
azok ocsárlásával népszerűséget vadásztak, magasb 
állomásokat hajhásztak, nyerészkedést űztek, sem-

mikép sem lehet csodálni. Kik a kitűzött iránynyal 
ellenkeztek, igen rövid utoni elbánásban részesültek, 
vagy szavok a pusztában kiáltóéhoz hasonlitoit. 
Mint napjainkban is a szabadság megindultával ko-
molyabb és élczlapjaink egyszerre a papságnak, 
intézményeinek estek, czikkeik és képeik tárgyát 
azok köréből merítették, ugy volt az akkor is. A 
többi közül csak Bornt emiitjük, az akkori pamphle-
tisták elsejét, kiben az élez- és gúnynyal egyesült a 
gonoszság, hazudozás és elferditési készültség. Nem 
emlitve többi piszkolódásait csak két müvét érintjük 
egyik az „Anatómia Monachi," a másik a „Monacholo-
gia ;" ő a szerzetesből először a legrutabb torzképet 
alakitotta, azután ezt ostorozta. Például a mona-
chust ekkép határozza meg: Animal antropomor-
phum, cucullatum, noctu ejulans, sitiens . . . Mona-
chus Trinitarius carnem humanam appétit, nundina-
tione hominum occupatus, europaeos spoliât, prae-
damque piratis Africae et Asiae advehit servos 
emturus . . . Monachus Servita septem mercatoribus 
italis originem debet, inde avaritiae et usurae Stu-
dium ; primum coenobium spéciéi huius in suburbio 
florentino, inde luxuria. A trappisták „grex mona-
chorum, quos aut perfidus aut vesanus amor aut om-
nium rerum amissio, et desperatio recuperandi aut 
vitae taedium in coetum unum congregavit." Mi-
gazzi bibornok egyenesen a császárhoz fordult, és 
figyelmeztette őtet a rágalmakra, gyalázásra, mely 
ily könyvekből az egyházra és papságra háramlik. 
Nálunk is jelent meg egy naptár, mely semmivel 
sem jobb Born gunyiratánál ; e naptárt még csak a 
napokban is a prot. egyh. ás iskolai lap mint olyant 
mutatta be, mely a kath. papság erkölcstelenségét osto-
rozza, és mind képei,mind tartalma olyanok,hogy ki jót 
akar nevetni, el ne mulaszsza magának megszerezni. 
Peccatores fabricant super clorso nostro ! 1-k. 

A in k. egyetem és az országgyűlés. 

Majdnem arra fakadunk : csakhogy egyszer már az egye-
tem ügye is megpendittetett az országgyűlésen! Valóban kiáll-
hatatlan volt sokszor azanomalia, mely az egyetem kath. jelle-
gére nézve és ügyeinek rendezésében, a tanárok kinevezésében 
előfordult. Tekintve az egyetem eredetét, czélját, vagyonát^ 
az abban dívott gyakorlatot, nincs diplomatia, mely bármi 
másodrendű érveléssel elvitathatná annak kath. jellegét ; ha 
az alapítványoknál nem fordul is elő e czim : „Universitas 
catholica," da tagadhatlan, hogy a kath. hit és egyház növe-
kedésére, védelmére volt az alapítva érsekek által, vagy 
amúgy papi javakból, melyeken kivül ha az alapítványok 
közt más természetű is volna, annak mennyisége alkalmasint 
igen törpe leend- Ezt szem előtt tartva az egyetem igazán 
kath. tagjai a tanárok kinevezésénél is mindig a mellett voltak 
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hogy a tanszékekre kath. egyének alkalmaztassanak; meg 
kell azonban vallani, hogy e részben jó időtől fogva az egye-
tem kath. jellegén csorba ejtetett, de ez sem a jogon, sem az 
intézet feladatán nem változtathat semmit, még kevesbbé 
lehet e miatt akár államinak, akár királyinak olykép mondani, 
hogy semmi confessionalis jellegre többé nem tarthatna számot ; 
majdnem könnyebben el lehetne vitatni, hogy nem létezett egy-
tem, mint hogy a mely létezett, hosszú időkön át nem lett volna 
teljesen katholikus. De azért jó, hogy szőnyegre hozzák az 
ügyet, legalább, hiszszük, tisztába fog hozatni, állam-intézet 
gyanánt tekintessék-e jövőben vagy confessionalisnak ? Az 
teljesen igazságos, hogy a megállapítás alkalmával választas-
sák el az alapítványoknál az egyházi a másiktól, ha van ; 
igazságos, hogy e tekintetben a püspöki karral történjék az 
egyezkedés a fölött, mit akar az egyháznak alapítványával ? 
fön akarja-e abból továbbra is tartani az egyetemet, pótolván 
a pótlandókat ugy, hogy annak szervezete szintúgy mint a 
tanárok dija a kor és körülmények színvonalára emeltessék, 
vagy be akarna-e olvadni és minő föltételek alatt az állami 
intézetbe ? Ha ezt nem akarja, az állam állithat kétségkívül 
egyetemet, de a tisztába hozott kath. természetű alapítvá-
nyokhoz semmi szín alatt sem nyúlhat. Ezen nézetünket előre 
bocsátva annak mérlege szerént közöljük a beszédet, melyet 
D e á k Ferencz ez ügyben az országgyűlésen nov. 13-án tar-
tott Hilibi Graál és Paczolay védvén az egyetem kath. jellegét, 
Deák következőleg szólott: 

D e á k F. T. ház ! (Halljuk ! halljuk !) Ha ezen kérdést 
azon modorban tárgyaljuk, melyben Grál János képv.-társunk 
kezdette, és Paczolay képviselő úr folytatta, akkor igenis 
azt mondom halaszszukel ezen kérdést minél későbbre, mert 
sokkal több belőle a kár, mint a haszon. (Igaz.) 

Ha itt a törvény-hozásnál valakinek azon szándéka lett 
volna, hogy a kath. hitfelekezetet nyilvános javaitól megfoszsza, 
annak én is határozattan ellene mondanék. Hanem a szenve-
délynek rendesen hibája az, hogy a kérdést nem fogja fel 
egyszerű tisztaságában, hanem a külön eszméket összeza-
varja. (Helyeslés.) 

Ez történt a jelen esetben is azoknál, a kik azt mond-
ják, hogy a Pázmán és Szelepcsényi s több érsekek kath. 
alapitványait az állam el akarja foglalni. Ezt itt senkisem 
akarja, nem is mondotta senki, csak az volt említve, hogy az 
egyetem állami tanintézet. 

Nem a Pázmán és Szelepcsényi által határozottan kath. 
czélokra alapított egyetemről, nem az említett érsekek által 
e czélra adott vagyonról van itt szó, hanem a jelenleg Pesten 
fennálló m. kir. egyetemről, mint állami tanintézetről. (He-
lyeslés.) Mária Therézia, mint Magyarország királynéja, alapí-
totta ezen egyetemet s az említett érsekek által tett alapítvá-
nyokat felhasználta arra. S mi ezen egyetemnek neve ? Nem 
országos egyetem, mint Paczolay képv.-társam is megjegyzé, 
hanem magyar királyi egyetem Magán vagy hitfelekezeti 
tanintézeteket szorosan véve királyi intézeteknek nem hihat-
nak, mert a király fejedelme az országnak, s a mit alapit 
mint feje az államnak, arról nem lehet állítani, hogy kizáró-
lag az egyik vagy másik különfelekezet részére alapította 
(Tetszés.) kivált ha az alapítólevélben e czél és szándok nem 
is említtetik. 

Nem ereszkedem egyébiránt jelenleg históriai vitatko-

zásokba; fel tudnék erre vonatkozólag némelyeket én is 
hozni, miket kultusminister úr nálamnál részletesben ismer, 
minthogy ő e kérdést különösen tanúlmányozta. Megemlít-
hetném, hogy maga Mária Therézia egykor kérdést tett az 
egyetemnél felállítandó protestáns tanszék iránt, nehogy a 
protestáns ifjak kénytelenek legyenek a külföldre menni. 
(Igaz !) Megemlíthetnék több egyes adatot, miből világos, 
hogy az egyetem Mária Therézia idejétől kezdve, kizárólag 
hitfelekezeti tanintézetnek nem tekintethetett. 

De mellőzöm ezeket s csak azt kívánom megjegyezni, 
hogy felekezeti intézeteknél azon felekezetnek, a melyhez 
tartozik ezen intézet, túlnyomó, sőt az állam fe.lügyeleti jo-
gát ide nem értve, minden egyebekben kizárólagos befolyása 
van az intézet minden viszonyaira, a tanárok kinevezésére, 
a tanrendszer megállapítására. Hogyan állott ez eddig is a 
m. k. egyetemre nézve ? A tanárok kinevezése, a tanrendszer-
nek általános és részletes meghatározása nem a kath. egy-
háztól függött, hanem egyenesen az állam kormányától. Az 
1848-dik évi XIX. t. cz. ezt harározottan a közoktatási mi-
niszter teendői közé sorozta, s annak kötelességévé tette, 
mindezekben a törvény-hozás közbenjárásával a hol szüksé-
ges intézkedni. 

Nem arról van itt tehát kérdés, hogy valamely alapít-
vány, mely jogilag a kath. egyházat illeti, attól s annak 
czéljától elvonassék, hanem egyenesen arról, hogy a m. kir. 
egyetemet állami tanintézetnek tekintvén, megszavazzuk-e 
azon 50,000 forintot, melyet ezen intézeteknek fenntartására 
a ministerium kér és a pénzügyi bizottság javaslatba hoz. 
(Tetszés.) 

Én határozottan kijelentem, hogy a m. kir. egyetemet 
állami tanintézetnek tekintem s ezen alapon a kért 50,000 
ftot kész vagyok megszavazni. 

Ettől külön vált kérdésnek tartom én a vagyonnak, 
jövedelmeknek és alapítványoknak kérdését. Mint a kath. 
egyház hive sohasem fogom az állam vagyonát megcsorbitani 
akarni s mint képviselő nem fogok járulni ahhoz, hogy a 
kath. egyházat jogilag illető javak s alapitványok attól el-
vonnassanak. (Helyeslés.) 

Ennélfogva szükségesnek látom határozat által a köz-
oktatás ügyi ministeriumot oda utasíttatni, teljesitse azon 
megbízást, melyet az emiitett 1848-dik évi XIX. törvény 
különösen a tanrendszerre r.ézve foglal magában, terjeszsze 
elő részletesen a m. kir. egyetem állapotát, fejtse ki annak 
vagyoni állását és erintkezvén e czélból a kath. egyházzal, 
hozza tisztába, mik azon javak, jövedelmek és alapitványok, 
melyek az egyetem jelen vagyonából mint tisztán római ka-
tholikus czélokra tett alapitványok a római katholikus egy-
házat illetik, mik azok, melyek annak mint államintézetnek 
tulajdona gyanánt tekinthetők, és mik a netalán kérdésesek. 
Mindezekről kimerítő jelentését az országgyűlésnek adja be, 
mely azután a minister előterjesztését vagy helyeslendi, vagy 
a mennyiben szükséges leend, a netalán előforduló jogkér-
déseknek, ha egyébként nem lehet, törvényes úton leendő 
elhatározásáról is fog rendelkezni. (Élénk helyeslés.) 

Tisztába hozatván ezek szerint a m. kir. egyetemnek 
mint állami tanintézetnek vagyona és jövedelmei, azokat 
a közoktatási ministerium jövő évi költségvetésében vegye 
fel mint bevételeket; vegye fel továbbá minden az egyetemre 



szükséges kiadásokat is, hogy azok szerint az országgyűlés 
elhatározhassa, szükséges-e, és mily összegben szükséges a 
a jövedelmeken felül a megkívántató költséget az ország 
egyéb jövedelmeiből pótolni. (Helyeslés.) Ezeken felül szük-
gesnek tartom, kérdést intézni a közoktatási minister úrhoz, 
valljon azon 50,000 forintban, melyet ő jelenleg a m. kir. 
egyetem költségeinek fedezésére megajálntatni kér, benne 
foglaltatik-e azon összeg is, mely az egyetemi tanárok fizeté-
sének a körülmények szerint s a méltányosság tekintetbe 
vételével leendő felemelésére szükséges ? Ha ez az 50,000 frt-
ban benne nem foglaltatik, akkor kérem a t. házat, mondja 
ki, hogy e fizetések felemelését szükségesnek látja s szólitsa 
fel a ministeriumot, hogy erre nézve tegyen javaslatot s azt 
az állandó pénzügyi bizottságnak adjà át, mely azután ja-
vaslatát a ház elébe terjeszsze. (Helyeslés.) 

Én részemről előre is kijelentem, hogy a felemeléshez, 
melyet méltatlanság, sőt talán nem vétek ha mondom, botrány 
nélkül megtagadni sem lehetne, szavazatommal hozzá fogok 
járulni. (Elénk helyeslés.) 

Rúina és a kormányok de facto. 

Néhány olasz lap, mondja az „Unita Catt.," igen meg-
botránkozik azon, hogy a pápa nuntiusa még mindig Madrid-
ban van, és viszonyban áll a provisorius kormány tagjaival ; 
ezt IX. Pius részéről háladatlanságnak bélyegzik II. Isabella 
iránt. Nem mintha sokat gondolnánk e farizeusi botrányko-
zással, hanem hogy a kisdedek meg ne botránkozzanak, hisz-
szük szükségesnek néhány megjegyzést tenni a de facto kor-
mányokra, és a szentszéknek azok irányábani magaviseletére 
nézve. Ez a legbölcsebb, különösen azon szempontból, hogy 
az egyháznak feje nem király-pápa, hanem pápa-király, ki 
mindenek előtt híveinek lelki üdvéről köteles gondoskodni. 
IX Pius e tekintetben ugy jár el a spanyol kormány irányá-
ban, mint hasonló kormányok iránt eljártak elődei, névszerént 
V. Kelemen, XXII. János, IV. Sixtus, XI. Kelemen és XVI. 
Gergely. A többit mellőzve csak az utolsónak eljárását hoz-
zuk föl. 

1831-ben XVI. Gergely diplomatikai viszonyba lépett 
I. Mihálylyal, ki Portugalliában akkor kormányzott, és ki 
jogainak előnyére vélte lenni, ha Romában követet tart és az 
üresedésbe jött püspökséget betölti. Ellenkezőleg donna Maria 
da Gloria ügynökei minden módon eröködtek, hogy megaka-
dályozzák az igy kinevezett püspököknek a pápa által leendő 
megerösitésöket, mely hasonló ellenkezésekből nagy kár há-
ramlott az egyházra. Minél fogva a pápa időszerűnek vélte 
egy alapos, általános nyilatkozat kibocsátását, mely ily és 
hasonló kérdéseket megszüntetne. 1831-ik évi aug. 6-án te-
hát közzé tette a Sollicitudo kezdetű hires constitutiot, mely-
ben kinyilatkoztatja : „Ha a pápa egyházi ügyek végett vala-
mely, egyébiránt bármily, ha mindjárt királyi czimü hatalom-
hoz is követet küld, ki vele elintézné az egyházi ügyet, ez 
által nem czéloz valamely jogot adni az illetőnek, mely más 
jogának praejudicalhatna. O ezen eszközhez csak azért nyul, 
mivel legalkalomszerübbnek tartja a népeket az örök és szel-
lemi boldogságra vezetni." 

Ekkép a szentszék föntartván a viszonyt Lajos Fülöppel 
semmikép sem akart praejudicalni X. Károly jogainak ; va-

lamint Madridba küldvén nuntiust II. Isabella alatt nem volt 
szándéka csorbítani VI. Károly jogait és utódjáét a madridi 
herczegét; igy tehát most is meghagyván a nuntiust az 
ideiglenes spanyol kormánynál, azért semmi jogot nem isméi-
éi reá nézve a kormányhatalmat illetőleg. Mivel a hivők 
mindenütt az egész világon kormányra szorulnak, a szentszék 
pedig azt nem teheti, hogy mindenütt a legitim kormányok 
győzzenek : a de facto kormányokkal is viszonyba lép az 
egyház nagyobb javáért és a lelkek üdvösségeért. 1-k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PÁRIS. A „Moniteur" imént közié Duruy minister 

jelentését a leányok számára alapitott közép tanfolyam ered-
ményeiről 1867 folytán. Azt lehetett feltenni, hogy a ministeri 
eszme, mely annyi zajjal foganatosíttatott, termékenyebb 
leend. Rendkívüli megfeszítéssel negyven helyen nyitottak 
tanfolyamot. De az eredmény csekély. A kormány erőlkö-
dése ellenére a közoktatás kisiklik kezei közöl. — Vegye3 
oktatást akart adni, vallást saepticismussal vegyitvén, melyet 
protestánsok, zsidók, atheusok együtt hallgathatnak katholi-
kusokkal. A természettanból csak a tüneményeket, a törté-
netből csak a száraz adatokat vizsgálják, a reflexiót minde-
nünnen kizárják, az eredményről nem szabad az okra térni, 
mert ezt nem lehet a késsel bonczolgatni, a górcsővel meg-
vizsgálni, azért tudományellenes. Az eseményeket nem sza-
bad valláserkölcsi szempontból bírálgatni, mert ez sérthetné 
a tanulók lelkismeret-szabadságát, hanem absolut közönyös-
ségben kell nevelni, hogy 20 éves korában, mint Buridan 
szamara, birjon választási szabadsággal. Ha ez még ma nem 
állapotja a hivatalos oktatásnak, legalább oda irányul, és 
ha valaki tagadná, mi megmutathatjuk könyvek, tanmód 
stb. által. 

Ezen bâtard nevelés senkinek sem tetszik. Nem eléggé 
vallásos a családoknak, és nem eléggé atheus bizonyos pár-
toknak. Azért az államtanintézetek mellett kettős szabad 
tanfolyamok alakulnak, iskola iskola mellett. Az állam erő-
ködik, hogy e concurrentiát legyőzze, és mégis daczára rend-
szabályainak és eszközeinek, mindinkább elveszti a nevelés 
igazgatását. 

Világos, hogy tekintve a hivatalos tanközegek érzelmeit, 
ez nem szerencsétlenség, de hiba az állam részéről. Duruynak 
közoktatási ministersége sokat járult ennek létesítéséhez. 
Francziaországnak rég nem volt hozzá hasonló desorganisa-
tora a köznevelés terén. Ezen lázai tevékenység, mely a re-
form ürügye alatt mindenhez nyul, mindent megingat vagy 
módosit, nem elegendő a tökéletes administratióhoz. A buzga-
lom szép dolog, de nem ment fel sok más dologtól, és nem elég 
mindenre. 

A két szabad tanfolyam — az egyház és egyházellenes 
— között melyik felé hajlik inkább az állam ? Mi azt óhaj-
tanók, legyen semleges. Daczára az ötvenéves kísérleteknek 
Francziaországot megrendíteni hitében, az mégis szivében, 
vérében katholikus maradt. Egészséges alkata a mérges ta-
nokat kivetette magából, és hajlandó lerázni az igát, melyet 
a materialismus akarna reá rakni. Ami az egyházat illeti, 
diadalmaskodni fog ellenein, de nem szabad mozgását rend-
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szabályokkal, administrativeszközökkel gátolni. Látjuk, hogy 
a minden vallási jelleg nélküli magán tanodák teljes szabad-
ságnak örvendenek. Az úgynevezett oktatási liga terjeszkedik, 
és tanodákat alapit. 

A szerzetes rendek valljon birnak-e ugyanazon szabad-
sággal ? Az őket korlátozó törvények mellett nincs-e titkos 
utasitás működésűk gátlására? Az állam nem csak közönyö-
sen nézi a küzdelmet, hanem ugy látszik a gyengébbek (ve-
gyes, vallásnélküli tanoda) részére áll. Ha igy volna, csodál-
koznánk nem igazságtalanságán, de ügyetlenségén. Ki ne 
tudná, hogy a bennünket fenyegető materialismus forradalmi 
gép először az egyház, azután a kormányok ellen. Az egyház 
védi magát, de legalább is feltűnő, hogy a kormányok az 
ellene intézett támadást ugy tekintik mintha őket nem is illetné. 

EINSIEDELN. (Svájcz.) Az einsiedelni ősrégi apátság-
nál nevezetesb valami hazánkban nem létezik. Évenkint a 
zarándokok százezerei sereglenek ide. Néhány év előtt ezere-
dik emlékünnepét ülvén,hatszázezer zarándok jelent meg. Ez 
év September havában is volt több 150,000 bucsusnál. A vas-
pályák, és a zürichi tavon való gőzhajózás könnyíti a zarándo-
kolást. De mire valók ezek, kiáltanak fel a század liberá-
lis bölcsei ? Nem közönyös dolog, hogy az értelmi, erkölcsi, 
vallási nagyságok központjai maradjanak meg. A forradalmi 
szellem dühödten támadta meg ezen apátságokat, melyek az 
igazság és egyház ledönthetlen oszlopait képezék. Aztálliták, 
hogy például a francziahoni apátságok, szerzetek tulgazdag-
ságuk folytán indultak enyészetnek. Ez történelmi tévely. 
Gazdagságaikat templomok, tanodák, kórházak emelésére 
forditották. De az első Ferenczczel kötött concordatum óta 
az apátságok mint commendák adományoztattak, megfosz-
tatván önkormányzási joguktól. Innét a hanyatlás. A fejedel-
mek birvágya kioltotta a világosság e tűzhelyeit. Egyetlen 
rend, a jezsuitáké növekedett. Közel 200 éves működés után 
a fejedelmek összeesküvésének esett áldozatul. Megtartotta e 
reud életrevalóságát, mert megőrizte szabályait. 

A Benedictinusok, Francziaország ezen megalapítói is 
megfosztattak munkáik gyümölcseitől. A tudósok azok becsü-
lését segélyezik, mert a 17 és 18 században a tudomány vas-
tag köteteit hozták létre. De ez csak kis része dicsőségüknek. 
Ok teremték itt a földművelést, fejték ki az ipart és mester-
ségeket, kormányozák a fejedelmeket és népeket, mindenütt 
Európában kitörölhetlen nyomait hagyva üdvös műkö-
désüknek. 

Svájcz pusztíttatott a forradalom által. Az einsiedelni 
apátság is birtokai három negyedét elveszté a Sonderbund 
feloszlatása utáni zsákmányolás folytán. Azért mégis működ-
nek, dolgoznak a megmaradottakkal. Az ujonépült apátság 
hasonlithatlanul szép a maga nemében. Minasszonyunk szen-
télye, melyet milliók látogatnak, imposáns gazdagsága és 
nagyszerű volta miatt. Nemzedékek kincsei vannak itt fel-
halmozva. Fejedelmek és magánosak becsületuek tárták ide 
ajándékokat küldeni. A szem káprázik a sok aranytól és drága 
himzésektől. A faragványok ritka művészetet tanusitanak. 

Einsiedeln kis város, hol találnak tehát helyet az ezer 
és ezer búcsúsok ? Ha sehol nincs más hely, a templomban 
alusznak. Sept. 22 én egy fiatal kapuczinus német beszédét 
hallgattam, ki mély benyomást gyakorolt hallgatóira. A ka-

puczinusok számosak Helvetiában, és a nép tiszteli őket, mert 
barátai, kik nálánál is szegényebbek, és semmi áldozattól 
vissza nem ijednek. 

Sept. 22-én a templom ünnepe levén, egy fiatal benczés 
első szent mise-áldozatát mutatta be. Szokás, hogy ez alka-
lommal az ujmisés családját három napon át vendégelje meg 
a zárda. 

A kath. vallás Svájcz minden részeiben virágzó állapot-
ban van. Freiburg, melynek 10 ezer lakosa van, 17 templom-
mal bir. Az isteni tiszteleten senki sem hiányzik vasárnap. 
Sokat vesztett a város a jezsuiták elüzetése folytán, kiknek 
collegiuma áldást hintett a vidékre. Ha a Sonderbund meg-
marad, tervben volt itt a jezsuiták vezetése mellett nagyszerű 
katholikus egyetemet épiteni. Valóban a szellemi világosság 
tűzhelyévé leendett a keresztény Európára nézve. A keresz-
tény tudomány növekedett volna. Egy igaztalan belháború, 
szitva Franczia- és Angolország által, meghiúsította ezen re-
ményeket, a radicalismus lerontá az épület alapkövét. Lehet 
hogy egy napon a terv újra foganatba vétetik. Svájeznak ér-
deke kivánja, hogy az idegeneket ide vonzza, mert azokból 
él. Egy kath. egyetem sok tanárt, és idegen ifjakat állandóan 
itt megtelepítene. 

Einsiedeln Svájcz vallási központja. Mily müveket lé-
tesíthetne, ha birtokai nagy részétől meg nem fosztják. A ta-
nitó szerzeteknek függetlenség, és ingatlan vagyon kell. Csak 
idő folytán lehet a tudomány, és művészet kincseit felhal-
mozni, könyvtárakat alapítani, ez pedig lehetlen állandó hely 
és vagyon nélkül. Nyilvános könyvtáraink majd mind a zár-
dákbóli zsákmányból keletkeztek. Annyi forradalom után a 
munka újra megkezdendő, és az egyház munkásait kiküldendi. 
Ok a társadalomban conservativ szerepüket betöltendik. A 
kormányok hűtlenek levén hivatásukhoz, már csak anyagi 
erővel tarthatók fenn. Elvesznek, ha az egyház kezeit visz-
szautasitják. Bármi történjék egyébkint, az egyház a társa-
dalmi tudományt ujjászervezendi a jövő nemzedékek számára. 
A nehézségektől vissza nem fog ijedni, az üldözések el nem 
bátortalanitják. Hihető, hogy a jövő általános zsinat a szer-
zetes testületekre forditandja figyelmét, és társadalmi hiva-
tásukra. 

Századunk hasonlit az időkhöz, melyekben a romai 
birodalom indult megdölésnek. A társadalmi rend foszlá-
nyokra szakad, minden nap egy részét viszi el a ker. társa-
dalomnak. Ne várjuk, mig egészen romokba dől. A benedi-
ctinusok Francziaországban őseik nyomait követik a recon-
structs müveiben. Az einsiedelni apátságnak is nagy része 
leend abban, mi az egyházért fog történni. Ma már alig bir 
eleget tenni a zarándokoknak. Ez hivatása, mely figyelmet 
érdemel. 

A zarándokolások minden időben előmozditák a ker. 
testvériességet, egységet. Megvannak más előnyei is. Einsie-
deln például azoknak köszöni lételét. A népek egykor ön-
ként sorakoztak a pásztorbot alatt, mert hasznát látták. Az 
einsiedelniek a bucsusokból élnek, nincs más iparuk. Töröl-
jék el az apátságot, és éhen halnak. 

A szabad gondolkozók azt mondják : ti papok ápoljátok a 
babonát. Mit azok babonának neveznek, nem emelt torlaszokat, 
nem döntötte meg a trónokat, de a szabadgondolkozók babonái 
kevésbé ártalmatlanok ! Rájok fogják a szegény pórokra, 



hogy a kapuczinusoknak természetfeletti erőt tulajdonítanak a 
megbabonázott állatok gyógyítására. Végre is csak az alakra 
nézve hibáznának, mert a jó kapuczinusok csakugyan ter-
mészetfölötti hatással birnak, de nem az állatokra, hanem az 
emberekre. 

Az einsiedelni templom előtt van egy forrás, mely 14 
csatornán át adja a vizet. A zarándokok ajkaikkal mind a 
14-et illetik. Kérdeztem a szerzeteseket ez miért történik, 
s nem tudták megmondani. Vendéglősöm azt mondá, hogy 
Jézus Krisztus ivott egyik csapból, de nem tudni melyikből, 
azért a zarándokok, hogy az ismeretlenből is ízleljenek, mind 
a 14-ből isznak. Ilyen a nép hagyománya. A papság nem 
ápolja, hanem türi a szokást, habár fel is szólalt ellene. A víz 
különben kitűnő, és mi rosz volna belőle inni. Azt tartja a 
nép, hogy eme viz megóv a betegségektől. Megengedem, 
hogy meg nem óv, de a bucsus bizalma Istenben, a jó szán-
dék lehet eredménydús. 

Némelyek válkendőt viselnek, mások meg büszkék a 
becsületrend piros szalagjára. E szalagnak befolyása van, 
magára vonja a közfigyelmet, talán becsülést. Minek nem 
lehetne ama más tárgynak a dolgok más rendjében Isten 
segélyével erkölcsi vagy anyagi eredménye ? 

COCHIN-CHINA. Thu-dau-mot. Aug. 1-én. Néhány 
hét előtt egy falragaszban a népnek hirdettetett, hogy rövid 
időn egy borzasztó ragály fog pusztítani. A jósló bonz többi 
között ajánlja mindenkinek, hogy a baj kerülésére éjnek 
idején senki se menjen ki lakából, ha zaj támadna is, és 
hogy nevezett jelentést hordja magánál. Franczia követsé-
günk azonnal sejdité, hogy itt összeesküvés lappang. A po-
gányok engedve a felszólításnak, tömegesen jelentkeztek az 
irat átvételére, mit én híveinknek megtiltottam. A ragályos 
betegségnek julius 1 és 20 között kellett volna pusztítani. 
9-ről 10-re éjjel egy katona jött a chantanhi erődből, je-
lentvén, hogy a forradalmárok szarvasvadászat ürügye alatt 
az erődbe jöttek, és ott négy katonát megöltek. 10-én hal-
lók, hogy már a Thi-tinhi erődöt is elfoglalták. Most gyalo-
gok, lovasok és tüzérek küldettek ellenök egy csapatban. 
Keresztényeim sokat szenvedvén e lázadásban, nem késtem 
a csapattal menni. 

Vasárnap volt az összeütközés. A forradalmárok futot-
tak. Hétfőn, miután két általok lerontott hidat helyreállítot-
tunk volna, Thi-Tinhbe értünk reggeli 9 órakor, hol borzasztó 
nyomait láttuk az ellenségnek. A hely el volt pusztítva, 
égetve. Félig megégett tetemeket találtunk, közöttük több 
keresztényét. Egy mély kut félig megvolt töltve holtakkal. 
Egy psrczig sem kételkedtem, hogy vallásuk áldozatává 
lőnek. Magamban gondolkodtam, valljon halálos órájukban 
hiven vallották-e be hitüket. Nem látván rajtok a bálványo-
zás, az ördög semmi nyomait, reménylettem. Senki sem tu-
dott róla mondani semmit. En a holtakat azonnal eltemet-
tettem. Habár a csapat visszaindulandó volt, én nem akar-
tam megválni a földtől, mely híveim vérét beszítta, és a szent 
misét érettök fel akartam ajánlani, mit meg is tettem két óra 
felé, tanúim csak az ég angyalai levén. 

Visszatértemben néhány fogolytól tudakozódtam a rész-
letek után és ők ezeket mondák el. 9-én reggel egy csapat 
jött Chon-Tanh felé, élükön a fenemiitett hirdetmény szer-

zője Thac novü bonz. Itt felgyújtván a várost és néhányat 
leölvén a katonák közöl, Thi-Tinh felé jött a csapat. Még 
Thac megérkezése előtt a vele egyetértő itteni főbbek meg-
támadták az erődöt, és sok keresztényt fogtak el. Thac meg-
jővén egy kémet negyven emberrel küldött az erdőbe a fu-
tamodók elfogására. Ez alatt a házakat felgyújtották. Egy 
Gia nevü áruló több keresztény társát a bonzhoz vezette. 
Az első a bonz kérdésére kereszténynek vallván magát, lá-
bai megköttettek és becsukatott, azután égőházba dobatott, 
mialatt folyton kiáltott : oh Istenem, oh Istenem ! Hiába ki-
áltozasz, Istened meg nem szabadit, mondák a pogányok. 
Egy másik Tieng nevü szintén a lángok közé dobatott, de 
egy időre megszabadítván magát, a közel patakhoz futott, 
újra elfogatván, megégettetett. Hárman megtagadván hitü-
ket, kegyelmet nyertek. A mondottakat ezektől és az áruló 
Giától magától hallottam, ki most börtönben ül, várva Ítéle-
tét. A gyalázatos saját kezével több embert leszúrt, és élve 
égetett. A történtek után más nap a bonz a többi keresz-
tények lefejeztetését parancsolá. Ezek között voltak : 1) Da 
nevü catechista. Halálra menvén imákat mondott, letérdel-
vén lelkét Istennek ajánlotta, mire feje vétetett épen midőn 
Jézus és Mária neveit hangoztatta ; 2) Thang catechista ne-
jével; 3) Basu catech. ki Saigonból való; 4) Cau-Com és 
Lac-Tieu kereskedők ; 5) Chan és két fia ; 6) Tien, felesége 
és 3 gyermeke, egy 14 éves leány, egy 5 és egy 2 éves fiu ; 
7) Nghi ; 8) Kien felesége és 2 gyermekével ; 9) Rep-Ren fe-
lesége két leányával. Ezekhez járul egy katona. Összesen 
12 férfi, 3 asszony, 8 gyermek. 

Daczára a fájdalomnak, melyet ily körülmények között 
a küldér szive érez, mégis vigasztalódom, tekintve azt, hogy a 
23 áldozat szent vallásunk érdekében huit el. A vértanúság 
teljes volt, kezdve a meggörbült aggtól egész anyja keblén 
megölt magzatig mindannyian oly áldozatot hoztak, mely 
méltó az angyalok örömére, és az emberek irigységére. 

Oh boldog lelkek ! vessetek egy tekintetet le e földre, 
melyet véretekkel áztattatok, áldjátok meg itt maradt testvé-
reiteket és barátaitokat és a szegény áldozárt, ki Jézus Krisz-
tusnak nyervén meg benneteket, megnyitotta nektek az ég 
kapuit. 

MADRID, oct. Tudvalevőleg a sevillai forradalmi Junta 
a nöiklastromok eltörlését, és 75 templom lerontását rendelé 
el. Ez ellen a sevillai nők orvoslásért folyamodnak Serrano 
tábornok- s ministerelnökhöz. Az oct. 15-én kelt folyamodvány 
igy hangzik : Kegyelmes ur ! Alulirottak sevillai lakósnők egész 
tisztelettel juttat ják excád tudomására e város forradalmi Jun-
tájának rendelkezéseit, melyek ellen tiltakozni joguk van a tör-
vény, az ész, és méltányosság nevében. A törvény nevében, 
mely biztosítja az egyéni szabadságot, a lelkismeret szentélyét, 
és a tulajdonjog tiszteletét. Az ész és méltányosság nevében, 
mert ha nem volna a forradalmi Junta által kibocsátott ren-
deleteket tiltó positiv törvény, a természeti törvény, és józan 
értelem elegendő volna annak roszalására. Excád tábornok, 
senator, kormányelnök volt, és kormánya alatt a szerzetesi 
szabályokat követő hölgyek tiszteltettek, a minthogy tisztele-
tet érdemel az ártatlanság, és erény minden ember, különösen 
a spanyol részéről, mert három synonim szavunk van : spanyol, 
keresztény, lovagias. Önhöz tehát, ki e három tulajdonságot 



együtt birja, fordulunk, és ma emlékébe idézzük, hogy ama 
hölgyek, kikről beszélünk, és zárdáik erőszakkal megtámad-
tatnak Sevillában, ami könyekre inditja a szerencsétlenül 
szenvedők fájdalmainak tanúit. Egy 100 évnél idősebb szer-
zetesnő ragadtatott ki menhelyéből, melyet joggal tekinthe-
tett házának és tűzhelyének. 

Igazságos, lovagias-e ez ? Isten itélje meg. De nem, Ítél-
jen e fölött excád, kire, mint minden spanyolra nézve, Isten 
tisztelete után legnemesebb érzelem : a hölgyek becsülése. 
Kikről beszélünk, nők, mi több, szerencsétlen nők, és mi, kik 
érettük egy tábornokhoz, spanyol ministerhez folyamodunk» 
szintén hölgyek vagyunk, és reményijük, hogy nem hiában 
kérelmezünk. 

Hetvenöt templom, melyek ivei alatt őseink nyugosznak, 
melyek keresztkutjainál gyermekeink keresztény katholiku-
sokká avattattak fel, hol Istenünk imádására gyülekeztünk, 
e templomok, melyek nem államköltségen, hanem filléreinken 
épültek, melyekhez azért elévülhetlen jogaink vannak, a for-
radalmi Junta rendelete folytán tökéletes, azonnali lerontásra 
kárhoztatvák, mely szükségkép sok műkincs elvesztésére ve-
zetend. Emlék, hagyomány, nemzeti dicsőség, vallási érzelem, 
mindez egyszerre támadtatik meg emiitett rendszabály által, 
és általános elégületlenséget támaszt, anélkül hogy a haza 
üdvével, vagy a forradalom diadalával egybefüggne. 

Kezeinket szivünkre téve magunktól kérdjük, nincs-e 
az ég alatt, ki a bajon segíteni tudna ? és a mi anyai, gyer-
meki, spanyol sziveink azt válaszolják, hogy aki tud, és fog 
segíteni, az excád, a hadsereg feje, a kormány elnöke, a nemes 
bátor keresztény tábornok. Mind e czimeken kérik excdat a 
sevillai nök, hogy gyorsan hozzon segélyt, szüntesse meg ag-
gályainkat, mentse meg a műemlékeket, és biznak abban, 
hogy ki fognak hallgattatni." 

VEGYESEK. 
— L o n g 1 e y Tamás canterburyi érsek és angol pri-

más e napokban elhunyt. Politikai és theologiai nézetei mér-
sékelt liberálisok voltak; évi jövedelme 15,000 font sterling. 
Disraelinek azon szerencse is kijut, hogy Angolország leg-
főbb egyházi méltóságát is betöltheti. 

— Mint a „Church News" irja, ő szentsége egy igen 
előkelő kath. angol peer előtt nyilatkozott volna, hogy Man-
ning érsek és Ullathorne püspök bibornokokká fognának 
nem sokára kineveztetni és a skót hierarchia is vissza fogna 
állíttatni. Ezen esetre Patterson oxfordi lelkész volna kisze-
melve glasgowi érseknek és skót prímásnak. 

— A „Liverpool Mercury" szerént Pye Henri campvil-
lei lelkész nejével együtt a kath. egyházba tért. Ezen lépés 
annyival feltűnőbb, minthogy Pye az oxfordi püspöknek 
veje, kinek egyetlen leányát 1851-ben vette nőül. 

— Manning most tette le alapkövét egy uj kath. tem-
plomnak West-Draytonban. A westminsteri megyében jelen-
leg 8 templom van épülőfélben. 

— Msgr Macchi, reggioi püspök, főpásztori látogatást 
tevén Correggioban sok megtámadásnak, fenyegetésnek 

volt kitéve. Éjjel bomba vettetett a főpap alvószobájába, 
kárt azonban nem okozott. A város józanabb része igen föl-
háborodott e méltatlankodáson és másnap részvétét fejezte 
ki a bántalmazott főpap előtt. 

rr 
— O szentsége Beumo és Todaro palermói tanároknak 

elismerő iratot küldött, melyben megelégedését fejezi ki a 
fölött, hogy nem követték a többi tanárok példáját, kik Ri-
naldi Cyrinus üdvözletére siettek a pápa irányában tanusi-
tott ellenkezésért. 

— A genfi katholikusokat érzékeny csapás érte Aul-
nois abbé halála által. Ifjabb korában a diplomatikai pályán 
működött Parisban, 40-ik évét elérvén áldozárrá lett, és 
azóta szakadatlanul Genfben és a franczia Schwaizban mű-
ködött mint apostoli hitküldér. 

— A spanyol püspökök közül többen tiltakoznak az uj 
kormány túlkapásai ellen ; legerélyesb a burgosi érsek óvása ; 
szerénte az egész clerus mint egy ember föl fog állani védel-
mére azon ügynek, mely a katholicismust, egyházat és annak 
intézményeit tiszteletben tartandja. 

— A madridi nuntius lakába a napokban hívatlan ven-
dégek hatoltak és tiszta liberalismusuknak az által adtak 
kifejezést, hogy a szentszék követjét méltatlankodással illet-
ték. A belügyminister többeket befogatott, a nuntius erről 
értesülvén azonnal meglátogatta Serranot, és a befogottak 
szabadon bocsáttatását kérte. A spanyol clerus magaviselete 
olyan mint a nuntiusé, nem járult a forradalomhoz, de ellene 
sem tett semmit; kivételek természetesen itt is vannak. 

— Lecourtier, montpelliersi püspök, ki a franczia püs-
pökök közt legnagyobb bonapartista, clerusához bizalmas 
köriratot intézett, melyben határozottan kárhoztatja a Du-
ruy oktatásügyi minister által alakított fensőbb nőiskolákat 
és a keresztény anyákat figyelmezteti, hogy leányaikat oly 
intézetekbe ne küldjék. 

— A divatos államtan mellőzendőnek véli mindenben 
a vallást, és azt hiszi, hogy egyedül a törvények által eléggé 
lehet kormányozni a népeket. Franeziaországban 1789-iki 
julius 1-től 1795-iki oktober 20-ig 15,479 törvény hozatott, 
és végtére is azon meggyőződésre jutott a törvénykezés, hogy 
a törvények Isten- és a lélek halhatatlanságába való hit nél-
kül semmitsem érnek. 

— Az angol kisasszonyoknak nevezett apáczák Bajor-
országban annyira el vannak terjedve, hogy legújabban az 
általános főnöknő választására 40 fejedelem-asszony jelent 
meg az országból. Különben pedig intézetük a legjobb hirben 
áll, és a világ legtávolabb részeibe is kapnak meghivást. Bu-
kurestet nem emlitve f. hó 13-án 10 en közülök Münchenből 
Marseillebe utaztak, hol többen fognak még hozzájok csatla-
kozni, és onnan Patnába, Keletindiába vitorláznak. Patna mint 
egy száz órányira van Calcuttától, hol a nagy hőség miatt 
ezen zárdaszüzek fehér öltönyt viselnek. 

— Folyo hó 6-án volt a jutalomdíj kiosztása a tübingai 
egyetemben : az eredmény igen kedvező volt a Vilmos nevü 
kath. convictus növendékeire nézve szemben a prot. hittani 
jelöltekkel. Négy kath. convictor nyerte el az első dijakat 
különféle szakokból. 

— A hong-kongi apostoli főnök 1325 frankot küldött a 
szentatyának péterfillér gyanánt ; ezen ősszeg leginkább Ma-
caoban gyűjtetett. — Padernbornból is 11000 frank érkezett 
Romába hasonló czélból. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM:Korszerű eszmék. — Ah.prímás és Hay 
nald érsek beszéde. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Korszerű eszmék. 
ív. 

A keresztény polgárosodásnak összes jótétemé-
nyei a hierarchiából származnak, azon szent lánczo-
latból, mely fokonkint egyesiti az embert minden 
rend és minden jó szerzőjével, Istennel. Alapja ebben 
rejlik: „Tartsátok meg parancsaimat, mondja szent 
Pá l ; akarom, hogy tudjátok, hogy Krisztus feje a 
férfiúnak, a férfiú feje az asszonynak, és Isten feje 
Krisztusnak." (I. Kor. 11, 3.) Ezen törvény mind a 
természeti mind a természetfölötti rendre alkalmaz-
ható, csak hogy különböző módon. 

A természeti rendben a házasság merő termé-
szeti szerződés ; a szellemi rendben pedig valódi 
szentség. 

A természeti rendben Krisztus fölvilágosit ben-
nünket az Isten minden müvein elömlő bölcseség 
által; a szellemi rendben pedig igéje által oktat 
bennünket, mely lélek és élet. 

A természeti rendben, a bukás következtében, 
minden főnök egyszersmind ur is, minden alattvaló 
egyszersmind szolga. Az asszony szolgálója a férfiú-
nak, a férfi szolgája Krisztusnak, ki minden nemze-
tek uralkodója, és maga Krisztus is magára vévén 
természetünket azt szolgai alakban vette föl, földi 
vándorlása alatt. De a szellemi rendben, a keresz-
ténységben, minden alattvaló segédje az elöljárónak, 
ki őt vezérli, oly segéd, ki hasonló hozzá és vele 
együtt emelkedik. 

A rend a hierarchiatói függ. Isten Krisztus ál-
tal működik, Krisztus a férfiú, ez pedig az asszony 
által. 

A keresztény hierarchia három alapon nyug-
szik, tudnillik a tekintély, szabadság és egyesség 
alapján; egység összezavarás nélkül, szabadság füg-
getlenség, és tekintély centralisatio nélkül. Az alatt-

való nem merő eszköz, hanem értelmes és szabad, 
de mégis alárendelt segéd. 

Ezen alárendeltség az alattvaló érdekében tör-
ténik, ki az előljáró által fokonkint emeltetik Isten-
hez. A férfiú által, ki szolgája Krisztusnak, egyesül 
a nö Krisztussal, és Krisztus által, ki közbenjáró 
Isten és emberek közt, a férfiú és az asszony egye-
sül Istennel. 

Továbbá az asszony érdekében fekszik, hogy a 
férfiú parancsol a családban, az államban és az egy-
házban; mert az asszony függetlensége ezt átszol-
gáltatná mint Évát a setétség, érzékiség és a szellem 
csalódásainak. 

Végre az egész emberiség érdekében történik, 
hogy Krisztus mindenkit tanit igéje, kormányoz 
parancsai által, hogy oktatja és kormányozza az 
egész emberiséget, az egyéneket, családokat, államo-
kat és az egész egyházat. 

A halál a hierarchia, vagyis a fönebb kifejtett 
Istenkormányzat fölforgatása által jött a világba. 
Eva elcsábíttatva maga után rántotta Ádámot, ki 
föllázadt az isteni törvény ellen, és ezen lázadásból 
származik minden szerencsétlenségünk. A nő bűne, 
mondják az atyák, egészen egyéni volt, és nem szár-
mazott volna át másokra, ha Ádám hű maradt volna. 
„Az eredendő bün, sz. Tamás szerént, nem az anya, 
hanem az atya által származtatott át." Ennek pedig 
azon okát adja, hogy a nemzésben „csak a test 
anyaga származik az anyától, a principium activum 
pedig az atyától" (1-a 2-ae 81, V.) 

Ádám bukásának helyrehozása és az ember 
hűségének lehető biztositása végett az Ige megteste-
sült a szeplőtelen Szűz méhében oly módon, hogy az 
u j Ádám „plenus gratia et veritate," és az u j Éva 
„gratia plena" menhelylyé lett minden tévely és 
minden csábitás ellen. Ezen szabadalmat vagy előnyt 
Krisztus kiterjesztette az egyházra megajándékoz-
ván Pétert oly hittel, mely meg nem fogyatkozik, 
oly szeretettel, mely ki nem oltathatik. Innen van 
az egyház csajhatatlansága, innen a szeretet, mely 
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l e g y ő z i a h a l á l t , m i g a z e g y h á z a z a p o s t o l i s z é k k e l 

e g y e s s é g b e n m a r a d . 

A szeretet köteléke a kath. hierarchiának, mely 
némi kifolyását képezi a házassági ^egyességnek. A 
férfiúnak és nőnek egyesülése a szentség méltósá-
gára emeltetett, hogy jelképezné Krisztusnak az egy-
házzal való egységét és azon egységet, melybe az 
Ige lépett az emberi természettel mind a praedesti-
natio örök végzete mind az időben valósult megtes-
tesülés által. 

Isten maga létesitette ezen egységet, és az em-
bernek azt nem szabad megtörni; a nő test a férfi 
testéből és csont az ő csontjából ; az egyház pedig 
teste Krisztusnak ; Krisztus pedig mintegy teste Is-
tennek. A nő a férfiú anyagi lényegéből való; az 
egyház Krisztus szellemi lényegéből, ki bennünket 
ujjá született a keresztség által; végre Krisztus, Is-
tennek bölcsesége, Isten örök lényegéből való, és az 
Ige isteni személyében egyesiti mind a két ter-
mészetet. 

Isten teremtette az embert, de a hierarchia az 
újjáteremtő princípiuma az egyénnek és a társada-
lomnak. A nőnek és férfiúnak, Krisztusnak és az 
Istennek közreműködése szükséges, hogy mind ke-
resztény egyén mind általános társadalom képez-
tethessék. 

Es csakugyan négy dolog szükséges, hogy ke-
resztény képeztethessék: test, lélek, értelem és ma-
laszt, mely ajándéka a Szentléleknek. És ime testünk 
anyagát a nőtől kapjuk : a férfiutói a principium ac-
tivumot; Krisztustól az értelmet, mely határtalan 
világosságának mintegy árnyéka és melyet azon 
leheletnek köszönünk, melyet Isten ömlesztett az 
ember arczára, minekutána testét az agyagból alaki-
totta volna. Innen származik a bizonyos részesülés az 
isteniben, nem ugyan az Igének isteni természete-, 
hanem azon külső életére nézve, mely neki mintegy 
öltözetét képezi. A malasztot pedig Istentől kapjuk, 
mely nem egyéb, mint némi részesülés az isteni ter-
mészetben, mondja sz. Tamás, és szerénte, Isten 
maga istenit bennünket hozzá csatolván az isteni 
természethez és részesítvén minket viszfényében, 
hasonlatosságában. Krisztus emberisége saját ereje 
által még nem okozója a malasztnak, hanem erejé-
nél fogva isteniségének, mely emberiségével egyesült. 

Bukás nélkül az ember születése óta bírná a 
malasztot. A malaszt, úgymond sz. Tamás, azonnal 
megadatnék neki, a mint okos lelket nyer; már 
pedig az okos lélek, nem származván a testi nemzés 
által, azonnal megadatik, a mint a test képezve van. 

Most azonban már szükséges, hogy a kereszt-
ség ujitsa meg a természetet és adja meg a malasz-
tot. Az élő test és lélek képezik a külső embert, ki 
testből és vérből születik. Az értelem és szellem 
pedig alkotják a szellemi embert, vagyis az Istenből 
született embert, ki ezt megvilágosítja és gyerme-
kéül fogadja. A mi testből születik, az test, a mi 
pedig lélekből születik, az lélek, mondja Krisztus. 
Sz. Tamás szerént az embernek kettős élete van, egy 
külső tudnillik, vagyis érzéki, testi; és szellemi, 
mely az értelmiséghez tartozik. 

Innen van a bukás következtében a két irány, 
a két ellenkező törvény; innen a test és szellem, az 
anyagi és szellemi küzdelem, melyben az ember 
tölti társadalmi életét. Érzéki és tenyésztő levén a 
testnél fogva, melyet elevenit: okoskodó és szellemi 
a világosságnál fogva, mely megvilágosítja valamint 
a malasztnál fogva is, mely azt megerősiti, az em-
beri lélek, bár lényege egy, két ellenkező erő által 
szorgalmaztatik: a test a föld felé huzza, a lélek 
pedig ég felé, és folytonos harcz az ember élete itt 
alant, melyben az értelmes lélek legyőzettetnék, lia 
az igazság és erő lelke nem jönne segitségére a ma-
laszt által, hogy alárendelje a testet és azt is szel-
lemi életre emelje. 

„A tökéletes ember, mondja sz. Irén, hármat 
foglal magában : testet, lelket és szellemet ; a test és 
szellem közt van a lélek. A mennyiben követi a szel-
lemet, mely őt fölemeli, ép annyira vonzatik a test 
által. Ha a szellem hibázik a léleknél, ily ember 
testi és állati, és tökéletlen marad ; hordja ugyan 
Isten képét, 'de nem birja a szellem által annak ha-
sonlatosságát." Ezen szó által „szellem," a sz. atya 
a Szentlélek ajándokát érti ; és ebben sz. Pál követ-
kező szavára támaszkodik : A békesség Istene szen-
telje meg Krisztus eljöveteléig szellemieket, lelkete-
ket és testeteket. 

Mindamellett nincs két, sem három lelkünk. 
Az állat lelke él. érez, de nincs értelme. Az ember 
lelke, a bukás által leszállittatván természeti állapo-
tára, élő és értelmes, de a szellem nélkül meg van 
fosztva a malaszttól. A kereszténynek lelke élő, ér-
telmes és szellemi. Természeténél fogva meg van 
neki állati és angyali élete, a malaszt által pedig 
ehhez csatolja az isteni életet. 

Az emberi léleknek meg vannak működései, 
melyek megosztják tehetségeit, de nem lényegét, 
mely egyszerű és megoszthatatlan. Ez a testnek lé-
nyeges alakja; a léleknek kettős volta oly tévedés, 



339 . 

mely kárhoztatva van az egyház, névszerént IX. 
Pius által 1857. 

Az értelmes lélek, mondja sz. Tamás, lélek és 
szellem. A mennyiben az közös az állatokkal és éle-
tet kölcsönöz a testnek, léleknek neveztetik ; szellem-
nek pedig, a mennyiben értelmi és anyagtalan 
élete van. 

Az animisták a lélekben és szellemben csak egy 
lényeget ismertek fel, de mely különféle tehetségek-
kel van fölruházva. A vitalisták Platóval, Grünther-
és Montpelier iskolájával a lélekben két lényeget 
különböztetnek. 

A testnek és érzéknek, az érzéknek és az ész-
nek, az észnek és a hitnek egysége a sz. Pál által 
formulázott törvénynek a következménye, mert az 
eredmény megfelel az azt előidéző oknak. Ezen okok 
befolyással vannak a társadalomra is. 

Ugyanis négy társadalom képezi az összes 
vagyis kath. társadalmat : a család, az állam, az 
egyház, és a három isteni személy mint forrása és 
czélja a többi háromnak. 

A férfi és nő egyesüléséből származik a család; 
az emberek és Krisztus egysége alkotja a polgári 
és politikai társadalmat, mely kereszténységgé lesz 
a keresztény civilisatio által. Mert Krisztus az, ki 
által a királyok uralkodnak és a törvényhozók igaz-
ságot szolgáltatnak. Krisztus az, ki lelkünkbe, szi-
vünkbe vési a természeti törvényt, mely alapja min-
den emberi törvénynek, és ki azt megerősíti isteni 
törvények által. 

Ezen igazság annál nagyobb fontosságú nap-
jainkban , mert némi makacssággal vettetik el a 
divatos jogban, mely el akarja választani az embert 
es Krisztust, és minden áron a vélemények országát 
akarja megalapítani, helyébe tenni azon valódi vilá-
gosságnak, mely megvilágosít minden embert ; a 
népfönséget vagy caesarismust helyébe akarja tenni 
Krisztus királyságának, ki a földi fejedelmek ki-
rályja és uralkodója a nemzeteknek. Krisztus király-
ságának az ember által való bitorlása képezi a ro-
mai kérdésnek alapját. 

Végre az Istennek és az Isten-embernek, ki fe-
jedelme a vére által megtisztult emberiségnek, egy-
ségéből származik a szellemi társadalom vagyis a 
tulajdonképen úgynevezett egyház. Az isteni szemé-
lyek örök társasága teszi föl az egészre a koronát. 

A négy társadalom különböző, de egyesítve 
egymásnak alárendelt, és egymásnak támpontul szol-
gál. Az atya kapocs a család és az állam közt; a 
fejedelem kötelék az állam és az egyház közt, köz-

benjáró a clerus és nép között, mint a liturgia 
mondja. 

Krisztus lánczszem Isten és az egyház közt, ő köz-
benjáró Istennél az emberekért. A családban, az állam-
ban, az egyházban az atya, a fejedelem, a pápa, mind-
egyik a maga körében, az ő szolgái, képviselői anélkül, 
hogy az valamikép praejudikálna az ő közvetlen ha-
tásának minden emberre, mert a hierarchiai hatalom 
nem zárja ki a fölebbvalónak közvetlen hatalmát. 

A család, az állam és az egyház közül mind-
egyiknek meg van saját, részletes küldetése. A csa-
lád nemzi és táplálja az embert; az állam civilisalja 
őt a törvények, és védelmezi az igazság és fegyver 
által ; az egyház megszenteli őt Isten igéje, ima és a 
szentségek által. De ezen küldetések nem kizáróla-
gosak, mert a három társadalom keresztényekből 
állván, a keresztény pedig egyszerre földi és állati, 
értelmes és emberi, szellemi és isteni életet élvén, 
mindegyik társadalom részesül saját természete sze-
rént a másik kettőből is. Ez a hierarchiának követ-
kezménye, mely fölemeli az alattvalót és lehajlítja 
feléje az elüljárót. 

A család nem tekinthető csak nyájnak. A há-
zasság nem csupa párosítás, hanem egyesülése a 
testeknek, az értelmeknek és lelkeknek is, mióta 
Krisztus azt szentségre emelte. A házas lak nem 
merő tanya vagy egyszerű fészek, hol egy him, egy 
nő és kicsinyek laknak együtt, hanem egy kis pol-
gári társadalom, különösen pedig családi egyház. 

A család feje atya, király és főpap, és kötelmé-
nek mértéke szerént részesül Krisztus királyi papsá-
gában. Az általa nemzett gyermekek táplálásán 
kivül még kötelessége azokat nevelni, értelmi, vallá-
sos és erkölcsi kiképeztetésükről gondoskodni. Ezen 
kötelmek teljesítésében segitheti ugyan őt az állam, 
de soha sem akadályozhatja, mert nagykoráig a 
gyermek Istentől a szülőkre van bizva. Ha az egy-
ház, az atyai hatalom iránti tekintetből, nem keresz-
teli meg a hitetlennek gyermekét a szülők beleegye-
zése nélkül, kivéve a halálesetet, hogyan engedhetné 
meg a forradalom által nyújtott kényszeroktatást, 
ha mindjárt ezt józannak tenné is föl ? 

A házasság három szerződést foglal magában, 
melyek megkülönböztethetők mint a családnak hár-
mas élete, de melyek elválaszthatlanok, mert a há-
zasság egy. Mindamellett tudnillik, hogy magán, 
polgári és vallási szerződést különböztethetünk meg, 
melyet a jegyző, a főnök és a lelkész constatálnak, 
még is e hármat el nem lehet választani, mint el nem 
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választható a test, az eszes lélek és a szellem a ke-
resztényben. 

Ma a két utóbbi el van választva (Francziaor-
szág-, Belgiumban stb.), ha nem is a gyakorlatban, 
legalább a törvényben. Kath. törvényhozásnál tehát 
szükséges volna, hogy a vallási szerződés elenged-
hetlen teljéhez tartozzék a polgári szerződésnek a 
katholikusok közti házasság érvényessége végett. 
Mert a katholikusnál, ki a házasságot szentségnek 
hiszi, a polgári és a jegyző előtt kötött szerződés 
csak egyszerű előzmények, egyszerű tervezetek. Ha 
a polgári szerződés, mely a család polgári állását 
szabályozza, szükséges a jegyző előtt kötött szerző-
désnek érvényességére, mely annak anyagi érdekeit 
rendezi : világosnak látszik, hogy oly törvényhozás-
nál, mely figyelemmel van szokásainkra, melyek 
katholikusok maradtak, a vallási szerződés, mely az 
egybekelteknek szellemi érdekeit szabályozza és a 
természeti szerződést szentség méltóságára emeli, 
szintén szükséges legyen a polgári szerződésnek a 
katholikusok közötti érvényességére. 

(Vége köv.) 1-k. 

Magyarország herczcg-primásának 
b e s z é d e a f ő r e n d i h á z no v. 13-ki ü l é s é b e n . 

Nmgu elnök ! Mélt. főrendek ! 
Méltóztassanak megengedni, hogy a szőnyegen forgó 

tárgy iránt, mely tegnap itt e magas házban discutiáltatott 
egész kiterjedésben, igénytelen véleményemet s nézetemet 
nyilváníthassam. 

A kath. egyház, mint az emberi nem üdvöz itésére ren-
delt isteni mű, ugy van szervezve, hogy a társadalmi és csa-
ládi életnek mindenütt valláserkölcsi alapját képezze, de az 
államnak, alkotmány- és kormány formáinak sehol útjában ne 
álljon. A polgári alkotmány a népek és nem az egyház dolga. 

Az egyház és állam alkotmányai tehát két egymástól 
különböző, önálló, független szervezet, melyek az erkölcsi 
végczélban ugy találkozhatnak, ha fel nem cserélve a szerepet 
mindegyik saját jogkörére szorítkozik, és sem az egyház nem 
akar uralkodni az állam felett, sem pedig az állam nem akarja 
leigázni az egyházat és nem törekszik az egyház rovására 
hatalmát terjeszteni. 

Azt gondolom, hogy épen ezen nézetek vezérelték a 
mélt. főrendek jogügyi bizottságát akkor, midőn a perrend-
tartási törvényjavaslatban a 22-ik §-nak azon elvét magukévá 
tették, s a mit. főrendeknek elfogadás végett ajánlották, a mely 
elv az egyházi házassági biróságokra, a szentszékekre vonat-
kozik. Lehetetlen, hogy e magas ház körében találkozzék, ki 
ezen kérdés lényegét, és horderejét át ne látná, s ki azt ne 
tudná, hogy a rom. kath. egyházban a házasság szentség, s 
hogy tehát a házassági kötelék körüli intézkedés kizárólag 
az egyházat illeti, s hogy az egyház soha bele nem egyezhetik, 
hogy ezen intézkedési jogától megfosztassék. 

Azt azonban az ország a szentszékektől jogosan meg 
követelheti, hogy azok teljes biztosságot nyújtsanak az igaz-
ságszolgáltatásra nézve. De saját tapasztalásom szerint is 
biztosíthatom arról a mélt. főrendeket, hogy Magyarországban 
a szentszékek ezen kötelességüknek megfelelnek. A szent-
széki bírák honfiak, s azok voltak még azon szomorú időszak-
ban is, a melyről ő excja fehérmegye főispánja tegnap emlé-
kezett, midőn minden birói törvényszékeken számos idegenek 
ültek a lefolyt 50-es években, még ezen években sem tudott 
semmiféle idegen ember a sz. széki bíróságokba bejutni, a 
magyarországi házassági ügyek felett még akkor is mindig 
magyar honfiak bíráskodtak. 

A sz. székek bírái továbbá a törvényeket, melyek szerint 
Ítélni tartoznak, jól értik. Az egyházi törvényt tanulniok kell, 
s tudják. A sz. székek függetlenségüket lefelé ugy mint fel 
felé mindenkor fenn tudták tartani, és épen az ujabb időkből 
is képes volnék a mélt. főrendeknek felhozni példát, midőn 
egy püspök készebb volt a legnagyobb kellemetlenségeket 
eltűrni, mint meggyőződése szerént nem ítélni. Hogy pedig a 
szentszékek soha kétféle mértékkel nem mértek — más mér-
tékkel a szegényeknek, mássala gazdagoknak, azt nyílt hom-
lokkal állithatom a mélt főrendek előtt. De ezen bíróságok a 
legolcsóbbak is. Még mai nap is fenáll a szentszékeknél azon 
intézkedés, hogy hivatalból tartanak ügyvédet és fizetik a 
szegények számára. 

De a sz. széki bíróságok nem is kiváltságosak, nem is 
kivételesek, mert házassági ügyekben az egyházi törvények-
nek, melyeket mi katholikusok megtartani köteleztetünk, 
csakis egyházi biráskodás felel meg. 

Ezen ügyekben tehát a sz. széki eljárás a rendes birás-
kodás, és kivételes bíróság ezen ügyekben a világi — polgári 
— lenne, mely azokra az egyháztól semmi felhatalmazást 
nem nyert. És ez mélt. főrendek nem csak a kath egyháznak 
elve. A görög keleti egyházjog is magának az egyháznak 
vindicálja házassági ügyekben a bíróságot, s ez nem is lehet 
máskép, minthogy a főelvben, abban, hogy a házasság szent-
ség, a gör. keleti egyház mivelünk tökéletesen egyetért. De 
nálunk Magyarországban protestáns atyánkfiai is igénybe 
vették a házassági ügyek feletti saját bíráskodást. Tudva van, 
hogy II. József császár idején nem a világi biróságok ítéltek 
a prot. házassági ügyek felett, hanem saját bíróságaik. József 
császár reájok octroyálta épen ugy, mint mireánk házassági 
törvényét, s őket is megfosztotta saját egyházi bíróságaiktól. 
A katholikusok reclamálták jogaikat, ugyanezt tették az 
evangélikusok is, s hogy az evangélikusok is igénybe vették 
József czászár halála után mindjárt a házassági ügyekben 
való biráskodást, ezt tanusitja az 1791-ki 26-dik t. cz. ; kü-
lönben ezen t. cz. 11-ik §-ba be nem igtattatott volna a kö-
vetkező határozat : „Universae causae matrimoniales evange-
licorum utriusque confessionis propriis ipsorum consistoriis 
dijudicandae relinquuntur." Oszhangzásban ezen törvénynyel 
csakugyan benn is foglaltatik a consistoriumok szervezete, s 
a házassági törvény is azon prot. egyházi alkotmányban, 
melyet a két evang. hitfelekezet zsinata 1791-ben elkészített, 
s ugyanazon évi okt. 13-án legfelsőbb helyre jóváhagyás vé-
gett felterjesztett. 

Miért nem lett ezen előbb idézett törvénynek sikere, 
azt én nem tudom : de bár mily okból is történt, hogy prot. 
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atyánkfiainak ezen törvényes joga nem érvényesíttetett, 
ezen mulasztás a kath. egyház iránti eljárásnak zsinór-
mértékül nem szolgálhat. Az állam csak ugy győzi be rész-
rehaj latlani igazságszeretetét minden bevett vallásfelekezet 
iránt, hogyha minden bevett vallásfelekezet elveit, vallási 
meggyőződését egyaránt tiszteletben tartja. S épen azért én 
azon indítványt, mely a végre tétetett, hogy prot. atyánkfiai 
is liázassági ügyeikben saját bíróságokat kapjanak, teljesen 
osztom, s kívánom, hogy a fennidézett törvény életbe léptet-
tessék. De midőn nyiltan, mezetlen őszinteséggel elmondottam 
a szőnyegen forgó tárgy körül véleményemet, ugy a mi a 
második indítványt, t. i. a vegyes házasságokból eredő váló 
perek feletti bíráskodást illeti, engedjék meg a mélt. főrendek, 
hogy nézetemet s egyházunk elvét erre nézve is szint azon 
őszinteséggel nyilvánítsam. A kath. egyház a vegyes házas-
ságokat épen ugy felbontatlanoknak tekinti, mint a tisz-
tán katholikus házasságokat, de épen azért, mivel a vegyes 
házasságokat felbonthatlan szövetségeknek hiszi és tartja, a 
bíróságot azokra nézve ugyanazon hitelvnél fogva igényli, 
melynél fogva a tisztán katholikus házassági köteléki ügyek 
is más mint egyházi bíróság alá nem tartozhatnak. Az egyház 
Magyarországban épen azért, hogy a különböző hitfelekezetek 
között a békés egyetértést fenntartsa, az engedékenység leg-
végső határáig, a meddig csak elvénél fogva mehetett, elment, 
t. i. megengedte, a mi azután országos törvénynyé is vált, 
hogy a vegyes házasságok nálunk nem csak polgárilag, hanem 
egyházilag is jogérvényesen köttethessenek, mind a kath. 
plébános, mind a nem kath. lelkipásztor előtt. De ennél to-
vább sem nálunk, sem máshol a világ bármely részében nem 
ment, mert nem mehetett a kath. egyház, mely épen hitelvé-
nél fogva abba bele nem egyezhetik, hogy a vegyes házassági 
váló ügyek felett más bíró ítélhessen, mint a kath. egyházi 
bíró. Ez egyházunk hitelve, s épen azért bölcsen át fogják 
látni a mélt. főrendek, hogy tőlem, mint az egyház érdemet-
len szolgájától, akkor midőn egyházamnak elvét kimondom, 
a vallásos hűség megkívánja, s esküdt kötelességem paran-
csolja, hogy azon indítványt, mely tegnap itt a vegyes házas-
ságbeli bíráskodásra nézve tétetett, el ne fogadjam, hanem 
azt kérjem, hogy a vegyes házasságokra nézve is az eddigi 
joggyakorlat fentartassék. Ezekben voltam szenencsés a mélt. 

főrendeknek igénytelen nézeteimet előadni. 
ft 
O h e r c z e g s é g e v á l a s z a u g y a n a z o n ü l é s b e n 

R a d v á n s z k y z ó l y o m i f ő i s p á n n a k . 
Bocsánatot kérek, nekem csak egypár észrevételem 

van azokra, miket Zólyommegye általam igen tisztelt főis-
pánja mondott. 

Azt méltóztatott mondani, hogy miként tudja a kath. 
egyház megegyeztetni a házasságot mint szentséget a coeli-
batussal. A kath. egyházban nem csak a házasság szentség, 
van abban mindössze hét szentség, hanem azt soha sem kí-
vánta az egyház, hogy a keresztségen kivül a többi szentsé-
get mindenki fölvegye, igy p. o. az egyházi rendet, mely szin-
tén szentség. A kath egyház a házasságot nem mint szentséget 
állítja ellentétbe a coelibatussal, hanem miut házas állapotot 
a nőtlen állapottal. 

Azt méltóztatott mondani, hogy a fuldai püspök a mult 
században azon határozatot hozta, hogy vegyes házasságok-
ból születendő gyermekek közül a fiu az apa vallását, a leány 

az anya vallását kövesse. Ez igaz, hanem méltóztassék meg-
engedni , midőn a fuldai püspök ezen határozatot hozta, 
akkor nem mint püspök határozott, hanem mint fuldai feje-
delmi herczeg. 0 mint ilyen sok protestáns alattvaló felett 
rendelkezett s azok közt iparkodott a békét és egyetértést 
helyreállítani, biztosítani. Tehát itt a fuldai püspöknek hatá-
rozata például nem hozathatik fel, mert más volt ő mint feje-
delem, és más mint püspök. 

Azt méltóztatott továbbá mondani, hogy még a kath. 
egyházban nincs meghatározva, kicsoda a házasság szentsé-
gének ministere,kiszolgáltatója ? Ebben tökéletesen igaza van. 
Ezt magam sem tudnám meghatározni. Két vélemény ural-
kodik e tekintetben, némelyek ugyanis azt tartják, hogy ma-
guk a házasulandó felek, mások pedig, hogy a pap. De ez 
nem akadályozza azt, hogy a házasság szentség ne legyen. 
Az elvitázhatlanul kimondott, határozott dogmája a kath. 
egyháznak, hogy a házasság szentség. 

A mi pedig azt illeti, hogy a házasság körül egyes vál-
tozások az egyházban mindenkor fordultak elő, e tekintetben 
tökéletes igazságát elismerem ő mlga állításának, mert a kath. 
egyház a házasságra nézve csak igen kevés, legfölebb négy-öt 
dogmát állított fel, a többi mellékes dolog, és mint ilyenek 
körül mindig voltak változások, és mindig is fognak változá-
sok lenni. Az tehát, hogy a kath. egyházban nincs változa-
tosság, csak a dogmákra nézve áll, nem a fegyelmi tárgyakra, 
a házassági-ügyek legnagyobb részt ily természetűek levén. 
Ezeket voltam bátor ö mlgának előadására megjegyezni. 

II a y n a I d Lajos 
kalocsai érsek ö excellentiájának beszéde a főrendi ház nov. 

13-ki ülésében. 

Mielőtt az előttem szólott bihari főispán ur ö mlgának 
észrevételeire ellenészrevételeimet előadnám, nem tehetem, 
hogy őszinte köszönetet ne mondjak neki azon nemes, hozzá 
és ezen magas ház méltóságához tökéletesen illő hangért, 
mellyel ezen kényes kérdést érinté, nézeteit és kivánságait 
előadván. Óhajtottam volna, hogy jelen vitatkozásunk folya-
mában mindenfelé ily köszönetet mondhattam volna. A mi ö 
mlgának első indítványát illeti az, valamint ő maga mondá, 
csak kifolyása annak, mit a magas ház a jogügyi bizottság 
előterjesztésének h) pontjánál már is elhatározott. Őszintén 
megvallom, hogy én a házassági kérdést egész általánosság-
ban kiváló fontosságú vallás-erkölcsi kérdésnek tartván, 
mindenkit örömmel üdvözlök ki a házasság lényegére vonat-
kozó mindennemű pereknek elintézését, a vallás varázsával 
környezi, és a házasságot ez által is azon magasztos állásán 
üdvözli, mely öt az emberiség vallás-erkölcsi életében meg-
illeti. Azonban miután ezen magas ház nincs hivatva az egyes 
vallásfelekezeteknek belügyeibe avatkozni, ha ezek depre-
cálják azt, a mit a magas ház ő maguk érdekökben házas-
sági pereiknek elintézésére nézve határozni szándékozott 
volna, akkor véleményem szerint nagyon méltán cselekszik, 
midőn az ilyetén kikerülő kívánságaikat teljesiti. — Ö ml-
gának első inditványára tehát nincs további észrevételem. 

De mellesleg legyen szabad még csak egyet megemlí-
tenem. 

Miután a jogügyi bizottság előterjesztésének h) alatt, 



pontja nemcsak tisztelt protestáns atyánkfiai, hanem izraelita 
hazánkfiai peres ügyeiről is szól, a tisztán csak protestáns 
oldalról nyilvánult tiltakozás e magas ház azon intézkedése 
ellen, mely házassági birÓ3ágaik egyházi természetére nézve 
a jogügyi bizottmány előterjesztése értelmében tétetni szán-
dékoltatott, talán alapul nem igen szolgálhatott hasonló in-
tézkedésektől az izraeliták házassági biróságaikra nézve is 
tartózkodni Azonban e tekintetben már határozata levén a 
magas háznak : nincs miért a megemlitésen kivül bővebben 
szóljak e tárgyhoz 

Mi ő mlgának második indítványát illeti : emiitette ő, 
ho°:y a magas kormány kétségkívül túlhalmozottsága miatt 
nem intézkedett oly irányban, mint azt a szóló ur a vegyes 
házasságbeli pereknek törvénykezési ellátása iránt kívánta 
volna. Én azonban sokkal inkább ismerem a magas kormány 
rudjánál ülő férfiaknak bölcs körültekintését, mintsem hogy 
azt föltehetném róluk, hogy ily fontos ügyben a törvényho-
zás intézkedését felhívni csupa feledékenységből elmulasztot-
ták volna. Inkább azt hiszem tehát, hogy ez nem mulasztás 
ból, hanem azon nagy fontosságú okoknak kellő megfonto-
lása után történt, melyek engem is felszólalni késztetnek 
azon indítvány ellenében, melyet ő mlga 2 ik helyen tett. 

O mlga dogmatikus szempontból nem akarja tekinteni 
a dolgot ; nem akar ily szempontból szólni hozzá. 

Nagyon értem ezt, s ő mlga maga is megmagyarázta, 
arra utalván, hogy a protestánsoknál nincsenek oly szigorú 
dogmatikus rendelkezések a házássági ügyekre nézve, mint 
vannak a kath. egyházban. De midőn ő mlga épen vallására 
való tekintettel dogmatikus nézeteket a vitatkozásba bevinni 
elmulasztja, nem fogom föl, miért csodálkozik mégis azon, 
hogy ő főméltósága Magyarország Prímása ismét a maga hi-
tére való tekintettel dogmatikus szempontból vitatta ezen 
tárgyat, mert minálunk a házasság dogmának tárgya, iránta 
való meggyőződésünk a dogma alapján nyugszik, azon épül 
föl; midőn tehát a házasság iránti meggyőződésünket kell 
kimondanunk, ezt más mint dogmatikus szempontból nem 
tehetjük. Nem vagyunk e kényes tárgyra nézve azon szeren-
csés helyzetben, melyben tisztelt protestáns honfitársaink 
vannak, kik tágasabb téren mozoghatnak ez ügyi vélemé-
nyeik nyilvánításában. 

Mi is ugyan egyéni meggyőződésünket mondjuk ki, 
hanem ezen egyéni meggyőződés nem egyéni vélemények in-
gatag értékével biró nézeteket tartalmaz, épen nem, sokkal 
mélyebb alapú, sokkal fontosabb, sokkal határozottabb dol-
got: t. i. kath. anyaszentegyházunk sarkalatos tanait és elveit. 
Azon tanokat és hitelveket, melyeket az egyház sem szóval, 
sem tettekben nem tagadhat meg soha, melyet 19 évszázad 
óta hirdet és hirdetni fog változatlanul mindenkor, melyeket 
máskép, mint ő, magyarázni, melyek fölött alkudozni sza-
badságunkban nem áll. 

Azért méltóztassanak mélt. főrendek megbocsátani, 
hogy midőn a házasságról beszélünk dogmaticus szempont-
ból indulunk ki, ha dogmaticus meggyőződésünket fejezzük 
ki, midőn a házasság körüli törvényhozási intézkedések tár-
gyában fölszólalunk. 

Az 1848. X X : törvényczikkben kifejezett jogegyenlő-
ség és viszonosság elvének alkalmazására hivatkozott az ál-
talam mindenkor szivesen üdvözölt bihari főispán ő mlga. 

De épen ezen viszonosság és jogegyenlőség az, mely engem 
a magas házhoz intézett azon kérelemre bir, hogy ö mlgnak 
indítványát ne méltóztassék elfogadni. 

Engedje meg nekem a tiszt, főispán ur, hogy azon 
nyomasztó viszonyokat felemlítem, melyek az ö indítványá-
nak elfogadása és törvényerőre való emelése következtében 
számos esetekben nehezülendnek a kath. félre inkább, mint 
a protestánsra, és melyek azért minden viszonosságot, minden 
jogegyenlőséget megrontanának. Nem fogom az ide tartozó 
dogmákat, a trienti zsinatnak ide vágó határozatait elősorolni, 
tudván, hogy ő mlga jól ismeri vallási tanainkat, melyeknél 
fogva a kath. anyaszentegyház a házasságot szentségnek, 
minden olyan házassági frigyet felbonthatlannak tart, mely 
eredetileg már érvényes volt, és éppen azért érvénye iránti 
megítélésében az egyházi bíróhoz utalja. 

A prot. vallás nem tartja fölbonthatlannak a házasságot. 
Tegyük föl már most, hogy a kívánt kettős bíróság ítél a 
vegyes házasságban élő kath. és nem kath. félnek házassági 
frigye felett. Mi lesz a következés ? A legtöbb esetben, 100 
közül 99-ben az, hogy a kath. biróság ki fogja mondani a 
házasság kötelékének érvényét, a nem kath. biróság ki fogja 
mondani annak érvénytelenségét. Ennek folytán a protest, 
fél uj házasságra léphet ; a katholikus nem. 

Mily nyomasztó viszonyba jön ez által a katholikus fél 
különösen akkor, ha nem ő a bűnös, nem ő adott alkalmat a 
házasság frigyének felbontására. Mert ha a kath. fél a bűnös, 
akkor azon gondolat, hogy a nemesis utolérte, szomorú álla-
potja a poena peccati, kibékíti némileg a világot az ő nyo-
morával ; ő maga is előbb-utóbb bevallva, be nem vallva vét-
két, tűri azt, mit maga idézett elő. De ha a prot. fél a bűnös, 
a minek lehetőségét, hiszem, megengedi a bihari főispán ő 
mlga, hogy álland a dolog ? a bűnös jutalmaztatik, az ártat-
lan pedig bűnhődik ; inert mint fel kell tenni minden nemes-
lelkű hivő katholikusról, ragaszkodván ahhoz, mi legszen-
tebb életében, mi biztositja földi nyugalmát és örök boldog-
ságát? más házasságra nem léphetvén, nem is lépvén, a 
megszokott családi életet kényszerül nélkülözni azon protes-
táns házasfelének bűne miatt, ki uj házasságot köthetvén 
hibájáért jutalmat talál. Ez mindenesetre nyomasztó viszony 
és a jogegyenlőséget és viszonosságot annyira sértő valami, 
hogy attól minden méltányos gondolkozású és érző ember 
méltán visszariad. Hozzájárul még az, hogy a házassági frigy-
nek felbontására alkalmat szolgáltató házas életi viszályok-
nak nagyon nagy előmozdítója azon gondolat, azon remény, 
hogy a házasság felbontható. Az oly ember, ki ezt remélheti, 
elbizakodottabb házastársa ellenében, érzékenyebb a legcse-
kélyebb sérelmek iránt is ; kevésbbé engesztelékeny, ha meg-
bántatik, kihivóbb magaviseletöben, nem kerüli a bántalma-
kat, melyek házasfelét sértik és igy épen azon reménye foly-
tán, hogy szabadulhat hitvesétől, hozzájárul, hogy a házassági 
frigy, mely különben fentartható lett volna, felbomoljék. 
Holott, ha tudja, hogy nem szabadulhat, az eleinte kellemet-
lennek mutatkozó házaséleti viszonyokba is leggyakrabban 
beletörődik, az emberi természet azon tulajdonánál fogva, mely 
szerint tűri azt, mit meg nem változtathat. Tapasztalatok ta» 
nitnak arra, hogy sok összezördült házasfelek látván, hogy 
nem szabadulhatnak a köteléktől ismét összebékültek s meg-
mentették ez által a családot, meg a család gyermekei kellő 
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neveltetését, megmentették a társadalom alapját, mely a jól 
rendezett családokból áll. 

S ki ne ismerné ennek nagy jelentőségét ! Meg van 
mindkét házasfélnek, a férjnek szintúgy mint a nőnek, apá-
nak ép ugy mint az anyának a maga magasztos rendeltetése, a 
maga munkarésze a családi körben, a családi háztartásban, 
meg van a család vagyonának kezelésében, megőrzésében, 
gyarapításában; meg van, és ez a legnagyobb fontosságú érdek ! 
a haza, az egyház, az emberiség reményeinek a gyermekek-
nek testi lelki kifejlesztésében, nevelésében. S bármelyik is 
dőljön ki, oly ür támad, melyet betölteni, oly hiány, melyet 
pótolni nem lehet, a házassági élet magas czéljai veszélyez-
tetve lesznek, veszélyeztetve azon társadalmi magas érdekek, 
melyeket egyedül a jól rendezett családélet képes biztositni. 

Mire való tekintettel, miután különben is vannak ese-
tek, melyekben a halál, az emberi gyarlóságok s az élet vi-
szontagsági folytán ily csapások érik a családi életet, ne akar-
junk még törvényhozási intézkedés által is alkalmat szolgál-
tatni arra, hogy azok szaporodjanak és általuk is mind in-
kább megingattassék a társadalomnak legbiztosabb alapja, a 
jól rendezett család. 

De a viszonosságnak és jogegyenlőségnek épen ellenke-
zőjét látnám az inditvány törvényerőre való emelése által 
elérve és eszközölve nem csak a vegyes házassági felekre, 
hanem azoknak egyházaikra nézve is. 

Nem akarom ismételni azokat, miket egyházamnak 
tana, hit- s jogelvei szerint a házasság szentségi természetéről, 
felbonthatlanságáról és a házassági ügyek egyedüli egyházi 
birájáról tegnap és ma, én és az ország főm. primása mondot-
tunk, s miknél fogva oly törvényes intézkedés, mely az azon 
hitelveket nem valló protes. felekezetiire nézve nem sérelmes, 
sérelmes lehet egyházunkra nézve. Mely tehát semmikép 
meg nem Ítéltethetik, ha azon méltányosságot veszi igénybe, 
melylyel törvényhozásunk tényezői a vallásfelekezeteknek 
elvei és meggyőződései iránt viseltettek akkor, midőn az 
előttünk fekvő törvényjavaslatnak 224 szakaszában az es-
kületételtől felmentik azokat, kik vallási meggyőződésüknél 
fogva esküt nem tehetnek le, s a főrendiházi jogügyibizott-
mány munkálatában e törv. 100. §-nál azon indítványt teszik, 
hogy a sürgetős eseteket kivévén, vallásának ünnepein sen-
kise idéztessék a biró elébe. Nem akarom ezeket hosszabban 
ismételni, hanem röviden hivatkozván ezekre s egyéb mon-
dottakra, ragaszkodom a képviselő háztól hozzánk jutott tör-
vényjavaslat szóban forgó szövegéhez. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PARIS, oct. 22. Mgr. Lavigerie algieri érsek, kire a 

saharai és sudani uj missiok szervezése bizatott, a franczia 
hitterjesztő egyesület központi bizottmányához intézett le-
vélben felette érdekes részleteket közöl. Miután ugyanis az 
egyházi történelemből ismert afrikai ősegyház történetét és 
azt felemlité volna, egymásután mint tétetett tönkre előbb a 
vandalok, később az arab muhamedanok által, imigy foly-
tatja : 

„Mindamellett mondhatni, hogy habár a keresztény' elem 
eltűnt is az afrikai őslakók, az arabok erőszakoskodásai foly-

tán, mégis mély nyomokat hagyott, melyeket nem lehet nem 
felismerni. Nem foglalkozom itt a littoralis berberekkel, ha-
nem csak azokról, kik Saharát lakják, a Beni-Mzab legköze-
lebbi szomszédainkról, és az északon levő Touareg-ekröl te-
szek említést. 

Megfigyelendő mindenekelőtt, hogy az arabok nevezet-
teket igaz musulmanoknak nem is tartják ; hanem Istentől 
elhagyatottaknak (ezt jelenti e szó Tuareg) mert az islamot 
nem teljes szivből fogadták el és többször megtagadták. A 
Alzabites-eket pedig „ötödik-eknek" (Hamsi) hivják, azt 
akarván jelenteni, hogy az elismert négy muhamedán feleke -
zetek közöl egyhez sem tartoznak. Egyébbként is az arabok 
és berberek között kiirthatlan gyűlölet létezik. 

Közbevetőleg legyen mondva, nagy politikai hiba volt 
Francziaországtól ezen antagonimust fel nem használni, és 
nem támaszkodni a berber fajra, melynél régi keresztény 
hitének sok emléke és hagyománya, habár eltorzítva még 
most is lelhető. Híven ragaszkodnak nemzeti ős szokásaikhoz. 
A berberek például a többnejüséget be nem hozták. A nő a 
Touareg-eknél egyenjogú a férfiúval és nevelésre nézve sok 
tekintetben a férfiú felett áll. Világos már a nőnek a keleti 
szokásoktól olyannyira elütő helyzetéből, hogy a keresztény-
ség itt mély nyomokat hagyott. 

Ismeretes, a muhamedánok mennyire irtóznak a kereszt-
től. Epületeik- vagy ruházatokban szorgosan kerülik e jel-
vényt. Máskint vau ez a Touareg-eknél. A kereszt, mond a 
franczia kormány megbízásából e tájakon járó Duveyrien, 
mindenütt fellelhető, alphabetumokban, fegyvereikben, pai-
zsaikon, ruházatukon, kardjaik, tőreik markolata kereszt 
idomú. Ugyanezen jelvényt lehet a parti berbereknél is sok-
szor szemlélni. Megyém szerzetese kérdvén egy kábylt, mit 
jelent a kereszt homlokán és kezén, ez válaszolá : a régi ut 
jelvénye ez. Minő útról beszélsz ? Arról, melyet egykor apá-
ink követtek. De mért jelölöd evvel homlokodat ? Mert az a 
szerencse jele. Mért nem követed tehát apáid útját hajó? En 
nem, mond fejét leeresztvén. Én mint musulman születtem, s 
mint ilyen fogok meghalni, de gyermekeim mint keresztényok 
fognak meghalni, és unokáim keresztényeknek születni. 

Szeréntök az Isten, ki Amanai, vagy Adanai (sz. 
könyveink Adonai-ja) az égben lakik, hol a jó, boldog lelkek 
által környeztetik, ellenkezőleg a muhamedán felfogással az 
élvezetek és testi kéjek helyéről. Ama jó lelkeket Andgelu-
soknak hivják tehát azon névvel illetik, mint a romai Afri-
kában 12 századdal ezelőtt. (Vége köv.) 

KONSTANTINÁPOLY, nov. Ő szentsége a pápa Bru-
noni patriarcha helynökét Testa abbé urat bízta meg avval, 
hogy a görögkeleti püspökökhöz intézett az általános zsinat-
rai meghívó egy példányát átnyújtaná a konst. görög szaka-
dár patriarchának. Bevezettetvén amaz Anthime patriarchá-
hoz, ez által szívesen, előzékenységgel fogadtatott, de a kül-
detés czélja feleinlittetvén, a patriarcha azt válaszolta, hogy 
van tudomása róla a lapokból, azonban lelkismerete teljes 
békéjének örvendvén, nincs miért óhajtson a zsinatra jönni. 
Photius utódja tehát határozottan visszautasitá IX. Pius meg-
hívóját. Legyen érte felelős Isten és az emberek előtt. 

Innét Testa ur a szakadár örmények érsekéhez ment, 
Mgr Boghos úrhoz, kinek válasza kevésbbé határozott, é3 si-



mább volt, de lényegben ez is visszautasító. Elfogadván T. 
kezeiből az encyclikát kijelenté, hogy nem felelhet, mielőtt 
egyháza fejével az ecsmiaczini patriarchával és püspöktársai-
val nem értekezett. Miután a mostani örmény patriarcha 
oroszérzelmü, nincs kilátás itt sem a sikerre. Mindamellett az 
itteni kitűnőbb örmények gyűlést tartottak, melyben az ügy 
fölött hosszasan vitatkoztak, sőt állítják, hogy a többség haj-
landónak nyilatkozott arra, hogy az ő püspökeik fogadják el 
a meghivást, de sokkal inkább ismerjük eme velleitásokat, 
hogysem azokra építsünk. A görög patriarcha azonnal sietett 
Ignatioff orosz consulnak kimerítő jelentést tenni, és a történ-
tekről őt értesíteni. 

Az orosz kormány a tiflisi örmény főpapot ide küldetés-
sel bizta meg. Számos orosz rendjelek hozója ő, melyek a 
kitűnőbb örményeknek szánvák. Ezen kivül jelentékeny 
pénzösszeget hoz, hogy azon itt nevelde és világiak részére 
tanoda emeltessék. Különben nem kell hinni, mintha az ör-
mények hajlandók volnának magokat feltétlenül az orosz 
pártfogásba, és ez által függésbe átszolgáltatni. Nevezett kö-
vet fogadása ügyében tartott gyűlésen a kisebbség ugyan 
hajlandó volt engedni, hogy ez által is tekintve a török biro-
dalom kétes jövőjét, a netáni szükség esetében a muszka 
védelmet biztosítsa magának, de a többség tiltakozott az orosz 
ezen befolyása ellen a nemzetre. Nem tudjuk végre is, melyik 
részen leend a győzelem az orosz intrigákkal szemben. 

A fényes porta végre ugy látszik elhatározta a bolgár 
egyházat a phanarioták igája alól felszabadítani. A kormány 
e czélból két egymástól kevéssé elütő tervet, közölt a görög 
patriarchatussal, és a bolgár egyház-községgel. A bolgárok 
e szerént hierarchiájokat, és egyházkormányukat tekintve 
teljesen független egyházat nyerendnek, egyedül dogmatikai 
tekintetben maradván fenn némi viszony, de a mely nem szo-
rosabb, mint az, mely a moldva oláhországi, vagy szerviai 
egyházakat fűzi még a phanar egyházhoz. 

A patriarcha válaszra hivatván fel, meghatalmazást 
nyert ellentervét benyújtani, ha azt véli, hogy ez a bolgárok 
által elfogadható. 

A bolgároknak adandó autonomia legjobb bástya a 
cosmopolita forradalom ellen, és a portának többet ér, mint 
hátultöltő fegyverekkel ellátott akár 50,000 ember. E rend-
szabálya a divánnak a mily igazságos, ép oly bölcs és időszerű. 

VEGYESEK. 
— A kőkerti kath. népiskola alapjára H a y n a 1 d érsek 

ő exclja 1000, F o g a r a s s y Mihály püspök ő nmga szintén 
1000, egy névtelen pedig 300 frtot adományozott. 

— A tűz által károsult Szapár község segélyezésére nm. 
R a n o l d e r János püspök ur 150, a veszprémi káptalan 150, 
M a r k o v i c s János veszprémi kanonok 40 frtot kegyesked-
tek adományozni. 

— A freiburgi érseki szék betöltése alkalmából újra 
fölmerült a kérdés, hány jelöltnek kell okvetlenül lenni a vá-
lasztási jegyzéken, hogy canonszerü választás történhessék ? 
Schulte tanár egyik legújabb értekezésében elegendőnek tart 

kettőt. E kérdésre nézve Romából 1865-ben a következő 
utasítás érkezett : A szentatya figyelmeztet benneteket, hogy 
a szentszék már másutt, különösen a rhenusi tartományokra 
nézve, hol a püspökválasztásnál a jegyzék szerénti eljárás 
van szokásban, formaszerüleg kinyilatkoztatta : hogy legalább 
hármat köteles a kormány a jegyzéken meghagyni, kik kö-
zül a választás megtörténhessék. Ennél fogva a szentszék nem 
helyeselhet más eljárást, és ha a porosz kormány bármily 
visszaélésnél fogva csak két jelöltet hagyna meg a jegyzéken, 
a káptalan köteles kinyilatkoztatni, hogy ily actusra az emii-
tett oknál fogva közre nem működhetik. 

— Ketteler püspök értesítette a romai széket, hogy azon 
27,000 frank, mely a német zuávok casinojának helyreállítá-
sára szükségeltetik, a német megyékből fog begyülni a bam-
bergi gyűlés határozatának következtében. 

— Stuttgartban nem rég a nők -is gyűléseztek, A nő-
gymnasiumokra és fensőbb iskolákra nézve határoztatott, 
hogy azok az állam által emeltessenek, nem pedig magán 
költségre. Továbbá sürgettetni fog, hogy a nőintézetek is tör-
vényes védelem, pártfogás alá helyeztessenek, és hogy a nők 
munkája oly jól fizettessék, mint a férfiaké. „A nők fizetése, 
mondá Meta Däuwel asszony, legnagyobb részt oly csekély, 
hogy becsületes módon nem élhetnek meg belőle, beteg nap-
jaikra vagy más balesetekre pedig épen nem tehetnek sem-
mit félre ; innen van, hogy 6 közül legalább három, sőt négy 
esetben is a munkásnők erkölcstelen útra tévednek. Folya-
modni kell tehát a kormányhoz, hogy a távirdánál és egye-
bütt alkalmazott nők ép oly jól fizettessenek, mint a férfiak." 

— Az innsbrucki egyetemnél rectorrá Wenig jezsuita 
atya választatott meg, ki ezen méltósságot már két ízben 
viselte. 

— A száműzött Popiel püspök helyébe az orosz kor-
mány Siedorowitz kanonokot szemelte ki. A kanonok több 
izben adta jelét az orosz kormányhoz való hü ragaszkodásá-
nak és már több rendjellel tüntettetett ki, különösen pedig 
pártolta a szentpétervári zsinatba való küldetését a püspöki 
képviselőknek. Az orosz üldözés, mely eddig leginkább pa-
pokat és tanítókat sújtott, már most a német kereskedőkre, 
mesteremberekre is kiterjesztetik, kik mindenféle faggatás-
nak ki vannak téve a hivatalnokok részéről. 

— Napoleon herczeg vallásosságának foka eléggé is-
meretes, gyermekei is mindeddig csak a szükségbeli kereszt-
ségben részesültek. Neje azonban igen vallásos, és jelenleg 
9 napi ajtatosságot végez 4 templomban, hogy nővére Mária 
Pia, portugalli királyné visszanyerje egcsségét. 

— Harborougban négy hölgy egyesült árvagyermekek 
tanítására ; most mind a négyen a kath. egyházba tértek, a 14 
árvaleánykát pedig gyámjaiknak vagy rokonaiknak szabad 
rendelkezésére bizták ; ezek azonban kérték őket, hogy csak 
tartanák meg továbbra is az árvákat és nevelnék őket az ő 
vallásukban. Ezen négy hölgy egyikének testvére, Dou-
las angol pap követte nővére példáját, és a brüggei papnö-
veldébe vétetett föl. 

— A „Tablet" szerént Pye kapitány, testvére az oxfordi 
püspök nem rég katholicismusra tért vejének, szintén a kath. 
egyház tagja lett. 

Szerkesztői tudósítás. 
P o r o s z l ó r a : Nem önre vonatkozott azon értesítés ; ügyében 

a gyűlés fog határozni 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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EELMO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, novemb. 28-án. 44. II. Félév. 1868. 

TARTALOM: Korszerű eszmék. — Gaál, Paczolay 
beszéde. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Korszerű eszmck. 
ív. 

(Vége.) 

Mint a keresztény ember és a keresztény csa-
lád, ugy a keresztény állam is hármas életet él és feje 
három különböző hatalommal bir : ő tudnillik atya, 
király és püspök ad extra. 

Az államnak van anyagi élete, innen az admi-
nistrate , melynek a fejedelem, mint honatya, a fő-
nöke. Van továbbá polgári és politikai élete, mely 
tulajdonképeni életét teszi, innen a kormány, mely-
nek a királyság a középpontja. Végre az állam val-
lási életet is él, a mennyiben államvallást határozván 
meg egyházat is képez ad extra. Innen a polgári 
főpapság, melyet minden nép elismert, mert a feje-
delem mindenütt ugy tekintetett, mint Isten képvi-
selője. kiuek nevében kormányoz. 

A nyilvános administrate egyszerű segélyezése, 
gyámolitása a családnak, a községnek és a magán 
társulatoknak, mert ezek köréhez tartozik az anyagi 
szükségletekről gondoskodni. Ezt Angolország igen 
jól fölfogta. De ha a centralisatio mindent magá-
hoz ragad, a nép, melynek jogai bitoroltatnak, szin-
tén bitorolni kezdi a fejedelem és állam jogait, és 
beavatkozik a kormányba. Ezt tapasztaltuk F ran -
eziaországban, mondja Maumigny, a XIV. Lajos 
által kezdett és a köztársaság valamint a császárság 
által is megszilárdított centralisatio után. 

Ha az állam hármas életet él, három kü-
lönféle rendet is foglal magában. A harmadik rend 
Franeziaországban képviselte az összes magán érde-
keket, és egyenesen az volt, mi ma a követek háza. 
A nemesség rendje képviselte a politikai érdekeket, 
a clerusé pedig az államvallást. 

Mind a három rend különszerü érdeknek volt 
képviselője, de nem kizárólagosan, mert mind a há-

rom egyenlő volt a nagy-gyülésen; mely egyenlőség 
azonban szintén nem akadályozta mindegyik rend 
túlnyomó befolyását a köréhez különösen tartozó 
tárgyakra nézve. A clerushoz tartozott főkép védeni 
a vallást, a nemességhez föntartani a nemzet és legi-
timitás jogát ; a harmadik rendhez pedig védelmezni 
a szabadságot és az anyagi érdekeket. Ekkép semmi 
jog sem szenvedett, semmi érdek sem volt orgánum 
és képviselő nélkül a fejedelem mellett. 

E három rend megfelelt a fejedelem hármas ha-
talmának, az állam háromféle, különböző életének, 
a három társadalomnak, melyek együtt léteznek va-
lamely nemzet keblében. A papság képviselvén a 
legvitalisabb, legfontosb érdeket, az első rendet 
képezte is. 

Atya, király és püspök ad extra levén a keresz-
tény fejedelem ezen kötelmeit még nem teljesiti tö-
kéletesen, ha kormányzása által biztositja alattvalói 
számára az igazságot és békét; ha polgárosítja népét 
pártolván az irodalmat, a tudományokat és művé-
szeteket, őrködik a kereskedés, földmivelés és ipar 
fölött, vagy ha bölcs administrate által gondoskodik 
a közszükségek fedezéséről : mert ő püspök is egy-
szersmind , részesülvén az ő köre szerént Krisztus 
királyi papságában, és mint ilyen köteles népeinek 
keresztény törvényeket, keresztény intézményeket és 
keresztény iskolákat adni; kötelessége belül és kivül-
ről megvédeni az egyház szabadságát; az ő missioja 
terjeszteni a keresztény civilisatiot és Krisztus or-
szágát a földi dolgok rendjében. Királyi papsága 
azonban csak a külső tények korlátai közt mozoghat, 
mert a'szellemi királyi papság Krisztus helyettesét 
illeti meg. Ehhez tartozik kormányozni a lelkeket, 
tanitani minden népeket az erkölcs, hit és igazság 
szabályaira, övé a hatalom megkötni vagy föloldani 
a lelkismereteket. 

Mint a keresztény család, ugy a keresztény ál-
lam is tökéletes a maga nemében, de azért nem füg-
getlen, mivel a földi rend alá van rendelve a szelle-O ) 

minek maga a dolgok és erkölcsök természete által. 
Az állam általában véve mindig magában fog-
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lalta azt, rni a keresztény földi életre szükséges : volt 
administratio, kormányzat, államvallás, a hármas 
hatalommal fölruházott fejedelem, és a három politi-
kai rend, mely a hármas hatalomnak és az állam 
hármas életének felel meg. 

A kath. államok pedig ezenkivül b 'r tak mind-
avval, mi szükséges a tévely leküzdésére és a keresz-
tény jog föntartására. Az evangelium volt, ha nemis 
minden tettnek, legalább a törvényeknek és az intéz-
ményeknek alapja, A papi rend gyűlése elég volt, 
hogy fölvilágositsa mind a fejedelmet mind tanácso-
sait és a két másik rendet, ugy hogy az egyház ren-
desen nem foglalkozott egyébbel, mint a megszente-
lés és üdv szolgálatával. A keresztény jognál fogva 
az állam szabad volt ugyan, de nem független a szel-
lemi tekintélytől. Ez hasznos volt, de ezen hasznos-
ság mellett némely helytelenségek is merültek föl, 
melyeket leginkább a gallicanismus és josephinis-
mus leplezett le, melyek azonban nem az intézmé-
nyekből, hanem az emberektől származtak. 

A királyok mint a clerusnak főnökei a politikai 
rendben végre megfeledkeztek, hogy ők az egyház-
ban csak egyszerű hivők, vagy legfölebb utolsók 
Isten szolgái között ; megfeledkeztek, hogy az egy-
házi zsinatok, gyülekezetek a clerusnak nem politi-
kai assembléi, melyeket ők kényök kedvök szerént 
összehivhattak és eloszlattathattak, és hogy azok 
semmikép sem függnek a királyi tekintélytől. De a 
püspökök is szintén többször megfeledkeztek, és a 
szellemi hatalmat, melylyel a pápa bir az egyház 
szolgái fölött, gyakran föláldozták a világi hata-
lomnak, melylyel a fejedelem birt a papság rendje 
fölött politikai tekintetben. Innen keletkezett az 
1682-i declaratio, melyben a papi rendből a király 
által néhány meghívottak, de kellő missio és megbizás 
nélkül, magokat a franczia egyháznak tartván fölfor-
gatták a szellemi monarchiát, melynek ők született 
védelmezői voltak. 

Francziaországban a három hatalomnak, mely-
lyel a franczia király föl vala ruházva, három kü-
lönböző kútfeje volt. Tudnillik örökösödés, kard és 
tisztán emberi szerződés által birta a legfőbb ural-
mat. Istentől és az emberektől kapta a királyi, tisz-
tán természeti és emberi jogot. A dynastia válasz-
tása volt az alap, és a salicai törvény értelmében 
férfiúról férfiura ment az át az elsőszülöttség szerént. 
Az egyháztól pedig és Krisztustól kapta az isteni 
jogot, melyet ő Krisztus nevében gyakorolt és mint 
püspök ad extra. 

Az emberi jog nem az egyháztól származott, 

hanem a természettől, mig a fölüladományozott is-
teni jog tagadhatlanul az egyháztól jött, különösen 
pedig a szentszéktől, mely egyedüli forrása minden 
isteni joghatóságnak. 

Maumigny ezen fejtegetéseiben különösen Fran-
cziaországot tartván szemei előtt, mondja: a király-
ság öröklése szabályozva a salicai törvény által, a 
dynastia választása, az alaptörvényeknek tisztelet-
ben tartása mellett, és a fölkenés képezték a hármas 
alapot, melyen a franczia legitimitás emelkedett, 
azon legitimitás, melyet Francziaország mindig tel-
jesnek, tökéletesnek ohajtott. 

De ime az 1682-i declaratio által XIV. Lajos 
lemondott az isteni jogról; V.Fülöp lemondása által, 
anélkül, hogy Francziaország megkérdeztetett volna, 
megmásitotta a nemzeti jogot. Ekkép a legitimitás 
egyedül az örökösödésre szorittatott, kétségkivül ez 
is törvényes örökség, de melyet a népek elvetettek a 
98 iki elvek nevében. Innen keletkezett a dynastia 
bukása, ' melyet az előtt a népek szeretete tartott 
fönn. Oktalanul elvetvén magától a nemzeti jog és 
az isteni jog fensőbb elveit és kizárólag az örökösö-
dési joghoz ragaszkodván, nem állhatott ellen a for-
radalomnak, mely decatliolizálni akarta Francziaor-
szágot és a monarchiát megszüntetni. 

A gallicanismus Francziaországot visszalökte 
az ó-világ kormányába, mely a papot alávetette a, 
fejedelemnek. A pap függ ugyan a királyságtól 
mert ez tulajdonképen Istennek sajátja, kinek a 
többi királyok {képviselői, és mivel a pap is a többi 
polgárok sorába tartozik ; de két neme vau a papság-
nak és királyságnak is; tudnillik van földi, és van 
szellemi papság és királyság. Ha a régiek földi pap-
sága a fejedelemtől függött a pogányoknál: a Krisz-
tus által alapított szellemi papság a szellemi rendben 
nem függhet mástól mint a szellemi királyságtól, mely-
lyel Krisztus helytartója van fölruházva. 

Minekutána sz. Tamás bebizonyította, hogy a 
pogányoknál, sőt zsidóknál is a papság a királyok-
nak volt alávetve, mivel a vallásnak akkor anyagi 
javak voltak czélul kitűzve : kimutatja azt, hogy ez 
máskép van a kereszténységben, hol a religio szel-
lemi javakat igér. Innen kell származtatni, hogy az 
evangelium óta inkább a fejedelmek vannak alávetve 
a főpapnak. Ezután hozzáteszi: A gondviselés csu-
dálandó működése által történt, hogy Roma városá-
ban, mely a keresztény nép fejévé leendett, a város 
főnökei azon szokást hozták be, hogy fölszólitanák 
Valerius Maximust, vetné magát alá a papok határo-
zatának, mert Romában mindenekfölött a religio áll 
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És mivel a gallusoknál is a keresztény religio fogna 
kiválóan tündökleni, Isten már előre megengedte, 
hogy a druidák bizattak meg a közjog őrizetével 
mint erről Julius Caesar is tanúskodik. „A franczia 
közjog okmányaiban, mondja de Maistre, igen sok 
jellegre akadunk, melyek Francziaországot minden 
többi ismert monarchiák fölé emelik. Egyik saját-
szerű jellege ezen monarchiának az, hogy bizonyos 
theocraticus elemmel birt, mely egyedül neki sajátja, 
és mely 14. századon át föntartotta; semmi sem volt 
nála jobban nemzeti, mint épen ezen elem. A püs-
pökök, e tekintetben mintegy utódai a druidáknak, 
azt még inkább kifejtették. Nem hiszem, hogy vala-
mely európai kormány több főpapot alkalmazott 
volna, és pedig az állam köz javára, a polgári kor-
mánynál. Gondolatban erre nézve a békeszerető 
Fleurytől fölmehetek sz. Ouenig, Legeiág, kik oly ra-
gyogón tündököltek századjok setétségében Kétel-
kedem, ha valljon máshol akadhatni-e ily fönséges 
lá tványra?" Atyáink is a clerusból alakították az 
állam első rendjét. 

Az As-emblée elválasztván az államot az egy-
háztól, megtörvén a clerus rendjét, sajnos csapást 
intézett a gallok legrégibb hagyományai ellen ép 
ugy, mint a keresztény Francziaország szokásai ellen 
is. A védelemtől megfosztott államvallás a cultus-
szabadság által volt helyettesítve, mely elnevezés 
uj. divatos neve az apostasiának, mely nem ismer 
semmi államvallást, melyet eddig a nemzetek a tör-
vényhozás és politika alapjául fogadtak el mindenütt. 

Mint az állam, a család, a keresztény, ugy az 
egyház is hármas életet él. Az egyháznak specialis 
küldetése az emberek megszentelése az ige, ima és 
szentségek által, azokat égbe vezérelni parancsai-, pél-
dáival isteni tekintély által. Az egyház szellemi tár-
sulat. de mely szintén a földön él, van tehát emberi, 
anyagi élete ép ugy mint hitbeli. Ha a család és állam 
tökéletes társadalomnak mondható, a mennyiben tud-
nillik az egész embert magokban foglalják, még in-
kább ilyennek mondható az egyház, melynek fen-
sőbb élete van, és mely épen azért a másik két 
életet is tökéletesebben foglalja magában. Az egyház 
feje, Krisztus helytartója ép ugy mint maga Krisz-
tus, a szegényeknek és gyengéknek atyja ; királyja 
egy különszerü államnak, melyet el akarnak tőle 
rabolni, a caesarismus és romaiak souverainitásának 
ürügye alatt; végre ő szellemi feje az egyháznak és 
a kereszténységnek. 

Időben és térben élvén az egyház is anyagi, földi 
dolgokra van szüksége; szükségesek neki épületek az 

isteni tisztelet megtartására, nélkülözhetlen a jöve-
delem oltárának, szolgáinak és a szegényeknek el-
tartására, szükségesek a hatóságok jogainak, a külső 
rendnek kezelésére, megőrzésére, védelmére, szüksé-
ges egy független terület feje szabadságának bizto-
sítására. 

Innen vannak az egyházi javak, az egyházi 
hatóságok, azért keletkeztek a keresztény vitézek, e 
végből van az egyházi állam, mert az egyház töké-
letes társadalom, melynek birnia kell mindazzal, mi 
a földön szükséges létezhetésére, valamint a csalá-
doknak, népeknek segélyezésére is missiojuk kötel-
meinek teljesítése végett. Általában minden fölebb-
valónak kötelessége segiteni alattvalóját; és igy az 
állam köteles segiteni a családot, az egyház pedig a 
családot és az államot. 

Az egyház nem Irszi, hogy teljesen megfielel 
kötelességének, küldetésének egyedül az által, hogy 
megszenteli az embereket. Habár ez egyik fő föla-
data, de azért magára vállalta megujitani a termé-
szetet és mindent újjáteremteni Krisztusban. Min-
denek előtt Isten országát keresi, de ezen fölül 
polgárositási missioja is van, melyet nagyszerűen 
teljesitett, és semmiféle fejedelem sem tett többet a 
pápáknál a tudományokra, irodalom- és művészetre 
nézve, különösen pedig a törvénykezést illetőleg. 
IX. Pius, szükölködésének daczára, utánozta sőt né-
melyben fölül is multa elődeit. Mint az egyház fejei 
ők védelmezték az igazságot, az igazságosságot és 
hitet az eretnekség ellen; mint fejei pedig a keresz-
ténységnek megóvták Európát a tudatlanság- és 
barbárságtól. Megmentették a tudományokat a bar-
bárok-, Európát a musulmánoktól, megmenti ma 
is IX. Pius a divatos musulmannoktól, mint azokat 
Lamoriciére nevezé. 

Hogy a pápák könnyebben teljesíthetnék e 
kettős missiojukat, tudnillik a civilisatiot és az örök 
üdv munkálását, nyerték a gondviseléstől a világi 
fejedelemséget, mely egy részről biztosítja szellemi 
függetlenségöket, más részről pedig képesekké teszi 
őket a ker. civilisatio csudamüveit példájok által is 
a világ előtt föltárni. 

De a pápa mint a kisdedek és szegények atyja 
ezen kötelességét még nagyobb mérvben teljesiti 
mint a civilisatiot. A hit védelme után a szegények 
és betegek gyámolitása, segélyezése teszi az egyház 
dicsőségét, azon dicsőséget, melyet a forradalom a 
philantropia nevében akarna tőle elvitázni. 

Sz Pálnak fönebb idézett szavai ekkép fejtik meg 
az emberi, egyéni és a társadalmi rendet. A lélek -
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tehetségei és a társadalmak egyesülve, alá vannak 
rendelve mint a princípiumok, melyekből származ-
nak. A rendnek, melyet Isten az emberre és a tár-
sadalomra nézve megalapított, teljes fölforgatása 
tekintetéből elég volna a forradalomnak, ha tehetné, 
szétzúzni a hierarchia lánczolatát, mely ama rendnek 
forrása. Elég volna a nőt elválasztani a férjtől, a fér-
fiút Krisztustól, Krisztust Istentől, azután mindent 
nivellirozni ; és ez az, mire tör, mit minden eszközzel, 
minden erővel létesíteni igyekszik és pedig a szabad-
ság, egyenlőség, testvériség és egység nevében, nevé-
ben a világosság haladásának, a divatos jognak és 
civilisatiónak. 

A férfiút elválasztja a nőtől a divortium által; 
Krisztust és az emberiséget a szabadgondolkozás és 
a földi rendnek a szellemitől való elválasztása által; 
IstEnt végre és Krisztust a naturalismus által, mely 
tagadja Krisztus istenségét. 

A régi arianusok Isten bölcseségéből-, Krisztus-
ból az angyalok legkitűnőbbjét alkották ; a mostani 
arianusok egyszerű bölcscsé teszik őt. 

Minekutána minden elválasztatott egymástól, a 
forradalom a hierarchiát vonszolja a szabadkőmivesi 
egyenlőség nivaujára. Kikiáltja a férfi és nő egyenlő-
segét; azután a férfiúét Krisztussal, kiben ő szintén 
csak democratát lát; később a teremtett természet-
nekegyenlőségét Istennel, a pantheismus levén utolsó 
szava az ily egyenlősítésnek. És miután mindent el-
választott, nivellált, összezavart ; a forradalom a dula-
kodók hierarchiáját fogja megalapítani, Istent rendel-
vén alá a teremtett természetnek, Krisztust a férfiúnak, 
a férfiút az asszonynak, és átadja az uralmat az érzé-
kiségnek, a testnek, az anyagnak, melynek számára 
bitorolja az istenitett ész az élő Isten oltárát. 

A nők ezen országa szemeink előtt készül Ame-
rikában, Angolországban, Parisban. Erőlködnek föl-
szabadulni az engelmességtől, melylyel a családi 
körben férjöknek, az államban a hatóságnak, az egy-
házban a papnak tartoznak, hogy lehessen szabadon 
gor.dolkozó szabad nő, mert a forradalom jól tudja, 
hogy az ember gonoszsága az asszonytól van. Ha azu-
tán a szabad gondolkozás és szabadság által elaljaso-
dott nőből nyer a forradalom orvosokat, tanárokat, 
választókat, képviselőket, hatóságokat sőt tán még 
papokat is, győzelméről biztos leend; mert mai nap 
még csak egyedül a keresztény nő tartja öt vissza. A 
szeplőtelenül fogantatott sz. Szűz, ki száműz minden 
eretnekséget, és kinek győzelmes sarka összezúzza 
a kigyó fejét, ki a test romlottsága fölött diadalmas-
kodik szűzi tisztasága által, számtalan ker. szüzeket 

és nőket ihlet meg, kiknek ő dicső példányuk. Nő 
okozta romlásunkat, de ez szült nekünk megváltót is. 

Adjunk hálát Istennek, hogy saját romlásunk-
ból eredményezte egyszersmind üdvünket is ; a kevés 
számú nők, kik a forradalom által Olaszországban 
elszédittettek, annak javára többet tettek mint Gari-
baldi hadai. Bresciani, Saint-Albin és Segur fölleb-
bentették e titok fátyolát, és annyi hizonyos, hogy 
alig sejtjük a veszélyeket, melyektől anyáink és nő-
véreink megmentenek bennünket. 

Oly országokban, hol a hatalom csatolva van a 
föld örökösödési birtoklásához, a nő királysága ter-
mészetes következmény, de azért mindig eltérés az a 
hierarchia törvényétől. A zsidóknál a férfiakra bizta 
Isten a fejedelem jogát, és Franeziaországban, mely 
legidősb leánya az egyháznak, a nők ki vannak 
zárva a korona örökölhetésétől. 

A forradalom Portugáliát akkor ragadta meg, 
midőnatlirónt nőnek adá Don Miguel jogainak meg-
vetésével. Elnyomatván 1823-ban, Spanyolország-
ban ismét akkor tört ki, midőn a salicai törvény meg 
lőn szüntetve. Mint hitves társak és mint együtt 
kormányzók, igaz, a nők a legszerencsésb befolyást 
gyakorolták a ker. monarchiákra; de akkor körük-
ben, szerepűkben maradtak, melyet sokan közülök 
hasonlithatlan dicsőséggel töltöttek be, mig önálló 
kormányuk majdnem mindig szerencsétlenség volt a 
katbolicismusra nézve. Erzsébet tette tönkre e tekin-
tetben Angolországot; Katalin idézte elő Lengyel-
ország gyűlöletes, vészteljes eldarabolását, és hosz-
szu ideig késlelteté a katholicismusnak visszatér-
hetését Oroszországba. 

A hierarchiának mind a családban, mind az ál-
lamban, mind a vallási téren is megdöntése sodorta 
Európát a bukás szélére. A forradalom diadalmasko-
dik, mivel elválasztatott mindaz, mit Isten egyesitett, 
és függetlenné tesz mindent, mit ő alárendelt. Mi 
fog kiemelkedni e romokból? nem tudjuk. De azt 
tudjuk, hogy ha az alak változik is, az elvek örökö-
sek, és ha Isten letörli a táblát, ez azért történik, 
hogy reá ismét irjon. 

Az egyház ellen intézett támadás, annak szen-
vedései győzelmét engedik sejtetni. A szellemi hata-
lom erősbülni, növekedni fog daczára az ellene 
vetett gátoknak, mindaddig, mig minden alá nem 
lesz vetve Krisztusnak, minden ujjá nem születik 
benne és általa. A forradalom győzelmei önmagának 
lesznek halálosak ; ellenben az egyház a kereszt ál-
tal diadalmaskodik. Gyengeségében rejlik ereje, és 
maga a halál uj életet önt beléje. Ha a forradalom 
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napról napra általánosabb lesz, az egyház szintén 
öszpontositja erejét, és a benső egység, melyben a 
püspöki kar a pápához csatlakozik, josolni engedi, 
hogy a kath. nemzetek is, talán nem sokára, legben-
sőbben fognak csatlakozni anyjukhoz, az egyházhoz, 
mert minő a papság, olyan a nép, olyanok a hivők. 

1-k. 

Gál János képviselő beszéde a nov. 13 ki ülésben. 

Tisztelt képviselőház ! Méltóztassék nekem megbocsá-
tani, ha tiszt. Nyáry Pál képviselő urnák tegnap a költség-
vetés feletti tárgyalásunkat megelőző nyilatkozatára bátor 
vagyok at. házat figyelmeztetni. 

A t. képviselő ur jelenlegi tanácskozásainkat a költség-
vetés felett az idő elkésése miatt nem találta olyanoknak, 
hogy az oly alaposan vitattassék meg, miszerént a jövőre 
nézve abból valami consequentia vonassék. 

Ugyanazért inditványoztatott, hogy a képviselőház már 
most mondja ki azt, hogy t. i. most valamely dolog alaposan 
alig vitathatván meg és határoztathatván el ezen rövid idő 
alatt, mostani végzéseink a jövőre nézve alapul ne szolgál-
janak. 

A t. képviselő urnák ezen indítványa nagyon alapos 
volt. Hogy az határozatba nem ment, a pézügymin. urnák 
azon nyilatkozata szolgált indokul, hogy a költségvetésbsn 
minden csak 1 évre szavaztathatik meg. És most t. ház, t. 
képviselő Tisza Kálmán ur indítványa mit tárgyaz? Hogy 
oldassék meg azon igen bonyolult kérdés, hogy t. i. az egye-
tem felekezetí-e, vagy országos-e és semminemű felekezeti 
szinezettel épen nem bir. 

Engedje meg a t. ház nekem, hogy igen röviden figyel-
meztessem ezen egyetem keletkezésére (nem ide való ! zaj !) 
Nagyon röviden teszem azt, 1635-ben Magyarország akkori 
primása, Pázmán Péter a bölcsészeti és theologiai facultást 
alapitotta, később Lozsy és Lippay érsekek a jogi facultást. 

Miután az orvosi facultásnak ily dotatiója nem volt, és 
az 1548-ki 12-ik t. cz. azt rendelte, hogy a pusztán maradt, 
elpusztult kolostoroknak és apátságoknak birtokai taninté-
zetek felállítására és az ifjúság tartására s nevelésére fordíttas-
sanak: épen az 1548. é. 12. törvényezikk alapján adott Mária 
Therézia az universitásnak alapítványul némely kolostori és 
apátsági jószágokat az orvosi facultás alapítása végett. 

Csalhatatlan, hogy ezen universitás alapja felekezeti 
alapból tétetett le. Az 1848-iki 19-ik törvényezikkben látom 
ugyan, hogy ezen universitás magyar egyetemnek nevezte-
tik és a vallás-és közoktatási miniszter hatósága alá adatik, 
de azért a kérdés még helyesen és alaposan eldöntve nincsen, 
mert a 3-ik szakasz tisztán kifejezi azt, hogy a cultusminis-
ter az universitás körüli teendőkre nézve az országgyűlésnek 
kimerítő tudósítást tegyen (közbe szólások : „Nem cultus-, 
hanem közoktat, miniszter"). Ezt értem én is (Ez egészen 
más !). Ennélfogva tehát ezen kérdést nem most a budget 
rendén látom eldöntőnek, hanem véleményem az, hogy miu-
tán ugy is különböző alapok fordittattak az universitás ala-
pítására : a képviselőház alaposan csak akkor határozhat, ha 

a catholicus status azon orgánumát, mely erre nézve nyilat-
kozni tulajdonképen hivatva van, t. i. a catholicus autonómia 
organísatiójával ennek status gyűlését a t. miniszter ur meg-
hallgatja. 

Azon körülmény, hogy fejedelmi dotatio jött közbe 
ezen universitás alapitásába, ennek természete felett nem 
változtat. Igen jól tudjuk, hogy Erdélyben ugy a kolozsvári 
lyceum, mint a nagy-enyedi református collegiumnak do-
tatiója szintén fejedelmi adományokból került ki, anélkül, 
hogy azért akár az egyiknek, akár a másiknak vallásos ty-
pusa megváltozott volna. 

Az sem szolgálhat ezen kérdés eldöntésére, hogy ha az 
egyetem katholikus jelleme megtartatik, netán más vallás-
beli tanároknak alkalmazása lehetetlenné tétetik. 

A kolozsvári lyceumnál senki még kérdésbe sem hozta, 
hogy katholikus tanintézet, és nekem magamnak azon lyce-
umban két protestáns tanárom volt, kik mind ketten az akkori 
gubernium catholica comissiója által neveztettek ki. 

Továbbá az sem jöhet tekintetbe, hogy talán ezáltal 
lehetetlenné fog tétetni más vallásfelekezetekre nézve az 
universitásban leendő oktatás. 

Erre az 1848-ik évi 20-ik törvényezikk világosan azt 
rendeli, hogy vallás tekintetéből az egyik vallásbeli növen-
dékek a máaik vallásfelekezet iskoláiba járástól el nem zá-
rathatnak : ugyanezen elvek a gyakorlatban is követtetnek. 
Bátor vagyok tehát a tisztelt képviselőház figyelmébe aján-
lani, hogy Tisza Kálmán indítványa feletti határozatát addig 
méltóztassék elhalasztani, mig a katholikus status autonómi-
ája szerveztetik, s ezt illetőleg írásban is következő indít-
ványomat nyújtom be : A ház képviselő Tisza Kálmán indít-
ványa feletti elhatározását elhalasztja addig, mig a katholikus 
status autonómiája szerveztetvén, az illetőket a cultus- és 
közoktatási minister e tárgyban meghallgatja, és ez az 1848. 
19. t. cz. 3. § a rendeléséhez képest tudósítását az országgyű-
lésnek megteendi. 

Paczolay János beszéde 

a képviselőház nov. 13-dik ülésében. 

T. ház ! Előttem szóló t. képviselő (Tisza) ur előadását 
nem osztom, mert az 1848-ik esztendei XIX. t. cz. arról, hogy 
az egyetem országos lett volna egy szót sem mond ; de igen is 
intézkedik arról, hogy az egyetem jövőremiként kezeltessék, 
ennek pedig szüksége megmondom honnan keletkezett. — 
Mindenekelőtt tudvalevő dolog az, hogy 1848-ik esztendő 
előtt ugy az egyetem, mint a katholikus oktatási ügyet a 
helytartótanács egy concisiója intézte, mely concisionak az 
esztergomi érsek mint kath. főpap volt elnöke, miután azon-
ban 1848-ban a dicasterialis rendszer helyett a ministerialis 
rendszer állapíttatott meg, igen természetesen az országnak 
gondoskodni kellett arról, hogy az egyetemi és egyéb iskolai 
ügyek miként fognak kezeltetni. Igy keletkezett a XIX. t. 
cz. ; azt bizonyítja azon körülmény, hogy azon törv. czikkben 
egy szóval sincs kifejezve az, hogy az egyetem országos egye-
tem lett volna. Ugyanezt igazolja a tegnapi napon beadott 
indítvány is, mert ha az 1848. évi XIX. t. czikkben ki lett 
volna mondva az, hogy a magyar egyetem országos egyetem, 
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lia az ugy lenne, akkor ez inditvány kétségen kivül tökélete-
sen fölösleges volna; hanem épen azért tartotta szükségesnek 
az indítványozó az 50,000 frtot tökéletesen megajánlani, mert 
nem tekintette az egyetemet országos egyetemnek, melyre rá 
lehetett volna mondani, hogy országos közintézet, mert külön-
ben indítványának semmi értelme nem lett volna. 

Tovább menve én nem oszthatom előttem szóló képvi-
selőtársam előadását azért sem, mert itt valósággal arról van 
szó, valljon az egyetem alapjai országos alapok-e vagy sem ? 
mert csak azokat az intézeteket lehet és szabad országos ala-
poknak nyilvánitani, a melyek országos alapból vannak fel-
állítva. Már pedig t. ház ki fogja tagadni, hogy a magyar 
egyetem alapját legelsöbben nem Pázmán Péter és nem egye-
dül a kath. ifjúságnak a magas tudományokban való kikép-
zésére tette le. Továbbá ugyan azon alap neveltetett Lippai 
György és azután Szelepcsényi hagyományai által, (Zaj), ké-
sőbb tehát a magyar egyetemnek alapja Szelepcsényi hagyo-
mányaiból neveltetett és a magyar egyetem egész 1777. eszten-
deig mint kizárólag a magyar kath. fiatalság nevelésére és 
kiképzésére rendelt intézet N.-Szombaton létezett. Azonban 
1773-ben az akkori időben dicsőségesen országló Mária Te-
rézia királyné a jezsuitákat eltörölvén a jezsuitáknak azon 
vagyonából, melyet a jezsuiták nem adománykép szereztek, 
hanem magán uton, ebből felállította az orvosi kart is, és ennek 
következtében tétetett által a királyi egyetem mint általa k. 
adománynyal dotált egyetem 1777 ben Budára. 

1777-ig a magyar egyetem királyi dotatióval nem volt 
ellátva, senki más, mint az esztergomi érsek által nem kezelte-
tett. Igy áll a dolog. 

Miután azonban a 1790-ki XXIII. t. cz. és egy ugyan-
azon évben kelt t. cz., melyben a protestáns atyafiaknak az 
ő alapítványukat biztosították, biztosított minden alapítványt, 
a mennyiben világosan ki van mondva, hogy az alapítvány 
más czélokra mint az alapitók szándéka volt, nem fordít-
tathatik. 

Méltányos és igazságos, hogy a nélkül, hogy megvitat-
nók és adatokból merítenénk tudomást az iránt, hogy az 
egyetem mennyire állam s mennyire magán alapítványokon 
alapszik, mennyire tökéletesen kath. hitfelekezetüeké, az ala-
pitványok egy része, mennyiben pedig államalapitvány, hogy 
mondom annak előleges megvizsgálása s egyszersmind az il-
lető fél kihallgatása nélkül egy tollvonással egy hitfelekezet-
nek, mely bizonyára az országban érdemel egy kis figyelmet 
(Ugy van) miután az ország lakosságának több mint felét 
képezi, (Ugy van) hogy ezen hitfelekezet minden kihallgatás 
nélkül egyszerre egy tetemes alapítványtól megfosztassék. 
(Helyeslés) En' t. ház ezen eljárást sem a méltányosság-
gal sem az igazsággal megegyezhetönek nem tarthatom. (He-
lyeslés.) Annál kevésbbé pedig tartom a jelen alkalommal, 
mert a t. kultusminister ur a ki a kath. vallás alapitványait 
mintegy bizományosként kezeli, még csak érdemesnek sem 
tartotta, hogy ezen ügy vitatásánál személyesen megjelent 
volna. 

r 

En tehát jelenleg az inditvány feletti határozathozatalt 
elnapoltatni kérem. (Helyeslés.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

A pécsi egyházmegyét szelid lelkű, békeszerető főpász-
torától a halál megfosztotta ! GIRK GYÖRGY, 1853-tól 
pécsi püspök, f. hó 24-én, déli 12 órakor, életének 76-ik 
évében, Budán jobb létre szenderült. Elete csendes, zaj-
talan volt, mint a fövenyen lesikamló víz-sugár Élet-
erejének javát kalocsai üdvös működése emésztette föl, 
Pécs gyenge alkatának legnagyobb részt már hanyatló 
napjaiban látta őt afőpásztori széken buzgólkodni. A töb-
bit Clio beszélendi el; mi zavartalan békét kívánunk so-

(kak által áldott porainak ! 
— — ^ m ^ ^ ^ m — — 

PARIS. (Vége.) Néhány hét előtt nagyobb papneveldém 
egy tanára, ki tökéletesen érti az arab nyelvet déli Algériába 
utazván két kitűnőbb benszülöttel, azt kérdé ezektől : Van-e 
a coranon kivül más vallási könyvük. Igen vannak saját 
könyveink. És mit mondanak ezek, szólanak-e Mahometről ? 
Nem, erről nem beszélnek. Mit mondanak tehát ? Azt, hogy 
tisztelni kell Jézust, Mária fiát. Különös válasz, miből azon-
ban nem lehet következtetni, hogy a mzabites-ek kereszté-
nyek. Külsőleg islamiták, és ezeknek vallják magokat. Igaz-
ságot és tévelyt, babonát és különféle hagyományokat Ö3sze-
vegyitve, ezekhez vakbuzgón ragaszkodnak, annyi azonban 
bizonyos, hogy őseik keresztények valának, és csak erőszak-
kal kényszerittettek az islam elfogadására. 

Tagadhatlan tény az is, hogy a régi keresztény fegye-
lemből és tanból sok fennmaradt. Igy a gyónás is. Mit csinálsz 
— kérdé fennemlitett tanár egyik útitársától — ha valami 
bünt követtél el, hogy Isten megbocsásson ? Keresek egy 
Taleb-et (írástudó) vagy egy morabut, elmondom neki mit 
vétettem, ő imádkozik érettem, és Isten megbocsát. 

De ime erre vonatkozólag egy levél, melyet elődömhöz 
Pary érsekhez egy áldozárom intézett. 

„Hae soraim hosszabbra kinyúlhatnának, felmutathat-
nám,tőlem öt napi járásra,a papok mint kormányozzák a népet, 
mint az ősegyház korában, továbbá a gyakorlatban levő 
nyilvános gyónást, és feloldozást, az őskeresztényelem felele-
venítő maradványait. 

Ismeretes, hogy a mzabitesek kereskedést űznek, ki-
mennek határaikból, de marabutjaik ilyenkor az ut alatt sem 
tévesztik szemeik elől híveiket. A mzabitesek sokkal maga-
sabban állóknak képzelvén magokat az araboknál, külsőleg 
a corán szabályainak legszigorúbb megtartását fitogtatják. 
Igy az arab dohányzik, kávét iszik, ettől amazok tartózkod-
nak. Azonban útközben némelykor eltér a szabálytól és ho-
nosai nagy botrányára nem csak kávét iszik, dohányzik, ha-
nem a megátkozott bort is megízleli. De ez titkon nem marad, 
és jaj az áthágónak, 

Haza térvén ismét szigorúan követi vallási gyakorlatait, 
első jelenik meg a moscheában, Allah nevét senki sem ejti 
ki nagyobb buzgalommal nálánál, de mindez meg nem menti. 
A muzzen meghívása lehangzik a toronyból, az igazhivők 
sietnek a szentélybe, és a sallih (ima) megkezdődik. A mara-
but éles szeme csakhamar felfedezi a vétkest és átható han-
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gon felkiált : te nem vagy méltó a többiekkel imádkozni, tá-
vozzál. Más szavakkal ugyanaz, mit sz. Pál mond : Tollatur 
de medio vestrum, qui lioc opus fecit. 

A mzabita lesújtva e szavaktól lassan távozik testvérei 
köréből és a hajó legvégsőbb részében egy oszlop mögé he-
lyezkedik. Nem panaszkodik, mert ez a törvény, hanem alá-
veti magát. Tudja, hogy ellenkező esetben nagy leendne a 
botrány, és megátkoznák. A többi most szokott módon mor-
mogja az előirt imákat, ő pedig irgalomért, bocsánatért 
{smah'li) esd, de süket fülekre talál. Ez hetekig igy tart. 
Végre, ha a marabut elégségesnek tartja a vezeklést, és javu-
lást hisz, a szokott kiáltások után kérdi a bűnöstől : mit kí-
vánsz ? Bocsánatot kérek. Miért ? Mert vétkeztem. Mit mű-
veltél ? erre megkezdődik a teljes gyónás. Dohányt szíttam, 
kávét, vagy bort ittam, de bocsánat. Most ünnepélyes hangon 
mondja a marabuta feloldozásigéit. En megbocsátok,bocsásson 
meg Isten is. A feloldozás után elfoglalja ismét helyét a 
moscheában." 

Több ily részletet is közölhetnék, de legyen elég. A 
gondolat a Saharában missiot alapitani, állomásokat emelni 
lassankint haladva előre Senegal és Sudan felé, az evangelium 
és általa a polgáriasodás világát egész a központi Afrikáig 
kiterjeszteni, kiemelni alacsonyodott állapotukból a benszü-
lötteket, ez IX. Piushoz méltó volt. Nem hiszem, hogy visz-
liangra nem találna sok nemes nagy lelkekben, és hogy tekint-
ve a hit, polgárosodás, és Francziaország érdekében várható 
eredményeket ne találkoznának a jövőben e vidékekre jönni 
kész apostolok. A Jézustársaságabeli atyák már is közremű-
ködésüket felajánlották, és vezetésük alatt egy nevelde nyi-
lott meg küldérek képezésére, kik fogadalmak által le nem 
kötik magokat. Az előkészületek megtörténvén a missiona-
riusok elmenendnek a sivatagba követvén a benszülöttek 
életmódját, ruházatukat, ut fiant omnibus omnia, et omnes 
Christo iucrifaciant. — Óhajaim e tekintetben kifejezhetők 
az evangelium e szavaival : Messis multa, operarii autem 
pauci. Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in vi-
neam suam. 

MARSEILLE, oct. A spanyol események egészen el-
fordították a figyelmet a munkások congressusától, melyen 
minden társadalmi rendet felforgató elméletek hangoztattak. 
Lehetnek, kik bizonyos hasonlatosságot találnak ezen elméle-
tek, és a félszigeten létesített suffrage universel között, de 
ezen hasonlatosság inkább látszólagos, mint valódi. A mun 
kások congressusán ugyanis nem csak a politikai jogok álta-
lános élvezéséről volt szó, nem csak a természetes méltányos-
ság elveit sérték meg, hanem mégoly tanokat is hirdettek, 
melyek^lényegesen ellenkeznek az^uiyagi haladással ugy, 
mint a társadalomnak általában jólétével. A bőséges produ-
ctio, mindaz mit tőke nevével jelzünk, csak ugy növekedhe-
tik, lia a munkás, tevékeny ember arra bizton számithat, hogy 
fáradalmai gyümölcseitől meg nem fog fosztatni. Igaz, hogy 
a föld javai, a productio gyümölcse nem mindig jó módon 
van felosztva. Erőízak, csalás, sokszor a kormányzók egois-
musa is nagy egyenetlenséget, egyenlőtlenséget támaszt. Mégis 
daczára ennek az alsóbb osztályok anyagi helyzete jobb ma, 
mint az őskorban. A vallás egyedül javíthatja azt, mi töké-
Jetlen a socialis intézményekben, és ha befolyása szabadon 

történik, az institutiokat javitja, emelvén a nép erkölcsiségét 
anyagi jólétét is előmozdítja. 

Az állapotok egyenlőtlen volta az ős esés következmé-
nye, és a megesett emberi természet helyzetében szükséges 
is, nélküle a társadalom tagjainak lételeért nélkülözhetlen 
munka elégtelen, és bizonytalan leendne. A dolgok kezdetén 
a Teremtőtől közvetlenül vett oktatás, a bő szüzföld, számos 
nyáj az állati élet könnyüségét megszerezték. A patriarchák 
hosszú élete hozzájárult a nehézségek kisebbítéséhez De az 
emberek visszaéltek a jósággal, és a vizözön véget vetett az 
első korszaknak. Noe ivadéka szétválván, és elszóródván a 
földön, az egyenlőtlenség azonnal mutatkozott. Némelyek 
ügyesebbek, munkásabbak levén többet termesztettek, nyá-
jaikat növelték, mások elszegényedtek. Oly korban, midőn a 
kereskedelem egy kis cserére szorítkozott, pénz ismeretlen 
volt, szükségessé lett, hogy az ember önmagát adja oda an-
nak, ki az ő és gyermekei ellátásáról gondoskodott. A rab-
szolgát már a patriarchák sátoraiban feltaláljuk. Az őskor 
nem ismert más módot az alsóbb osztályok munkájának szer-
vezésére, mely, az igaz, első korában kevésbéjsulyos volt, 
mint később a pogány romlottság idejében. A szolga, hogy 
ugy mondjuk, a család részét képezte, később, midőnja poli-
tikai társadalom alakult, a kormány a szabad emberekhez 
tartozott, a szolga pedig oly dolognak tartatott, melyről ura 
teljesen rendelkezhetett. 

Isten irgalmában eszközökről gondoskodott, a bün foly-
tán nyomorult emberi nem bajainak enyhítésére. A termé-
szeti vallás, Mózes törvénye, és méginkább â keresztényeimi 
ha gyakoroltatnak, és virágzók, a társadalmi egyenlőtlen-
séget nem kevéssé szelídítik, és azért csak a legmélyebb 
szomorúsággal lehet tekinteni az emiitett munkások congres-
susán nyilvánult istentelenségre. Ezen aberratiokat csak ama 
kevélységnek lehet tulajdonítani, mely meglehetni vél Isten 
nélkül is, és mely megvakítván a hütelem angyalokat, meg-
buktatta. 

Mennyit tett szent hitünk és egyházunk a középkorban 
is a különféle corporatiok szervezésénél a munkás osztály 
sorsának enyhítésére, ismeretes. Az inas, a legény sem volt 
független urától, de sorsa mégis egészen más mint a rabszol-
gáé. Hogy megváltoztathassanak a társadalomban az alsóbb 
osztályokat alávető kötelékek, szükség, miszerént ezek oly 
erkölcsiségre emelkedjenek, mely arra méltóvá teszi őket. 

A közép társadalom elve volt, hogy a hatalom, és igaz-
gatás a birtokos osztályt illeti meg, de a tisztelet, gazdagság 
előjog kötelmeket ró azokra, kik birják ; ellenben a birtok 
hiánya, alacsony származás alávetést parancsol azoknak, ki-
ket a Gondviselés alsóbb osztályokba helyezett. Az egyház a 
dolgok meglevő rendjét elfogadván mégis módosításán fára-
dozott, legmagasabb méltóságaira "sokszor a legalacsonyabb 
származásuakat helyezvén. Ha később ama mozgalmat in-
kább lassítani látszott, mint előmozdítani; nem azért^történt-
e, mert látta, hogy az erkölcsök és érzelmek javulása nem 
volt oly nagy, hogy nemes szándékai valósítását megengedje. 

A fizetés törvénye kétségen kivül nagy előmenetel volt 
a munkás helyzetére, mert szabadabbá, függetlenebbé tette, 
de az a munkásnál nagyobb előrelátást, észt, és erkölcsisé-
get tételez fel. De valljon ezen ujabb előnyösebb mód a 
keresztény eszmék elhomályasodása, és a liberális nézetek 
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— A magyar egyház oszlopai töredeznek. Alig irtuk meg 
a pécsi püspök haláláróli gyázhirt, midőn kezünkbe véve a 
„P. H."-őt, a m. püspöki kar valóban egyik igaz-gyöngyé-
nek, S z a n i s z l ó Ferencz nváradi püspök ő excljánakhatá-
rozott lemondását olvassuk a főpásztori székről. Mily gyengéd 
lelkismeretesség éppen annál, ki bizonyára legmélyebben 
érezte át méltóságának fontosságát és egész lelkéből élt ma-
gasztos hivatásának. A gyászravatal nem oly megható reánk 
nézve mint ezen vissza-lépés ; ott a kérlelhetlen halál viszi 
áldozatját, itt önkénytes áldozatot hoz a legnemesebb sziv, 
mely eddig oly lelkesen teljesitett föladatának terhe alatt 
most már roskadozni érezvén erejét nehogy, mint ö vélte, 
kárt szenvedjen a hivek ügye, lelép a polczról, melyen 
örök dicsőségünkre ragyogott, és más kezeknek engedi át a 
kormányt, melyre nevének halhatatlansága van kitörülhetle-
nül vésve. Ritka lélek, ritka tetteket is müvei! 

— Megjelent: Williams Roger, „a szabad egyház a 
szabad államban" elv teremtője és megtestesítője. Életrajzi 
vázlat. Irta H o r v á t h Mihály. — Igen ékesszóló fejtegetése 
a mindenütt hangoztatott divatos szólamnak. Ara 84 kr. 

— A kalocsai papnövendékeknek sz. Ágostonról czim-
zett egylete értesiti a t. közönséget, hogy a következő két 
mü: „Miért vagyok katholikus ? és „A Jézus társasága ellen 
intézett vádak" leszállított áron kapható. Amaz tudnillik 1 frt 
helyett 50 kron, emez pedig 40 kr. helyett 20 kron. Külö-
nösen ajánlja azokat pályatársai, a uövendékpapok figyel-
mébe. 

terjedése mellett mire jutott ? Létrehozta a határtalan ver-
senyt, a speculansok, tőzsérek, hatalmasok visszaéléseit, a 
munkabér kisebbítését, a munkaidő meghosszabbítását, a 
munkások kizsákmányolását néhány iparos által. Panaszok 
emelkednek, megijednek a munkások coalitioja fölött, kik 
túlzóak követeléseikben. Ezen helyzet annál vezélyesebb, 
ha a társadalom jelen politikai alakulásait vesszük szemügyre. 

A nemesség, mely hosszú időn át gyakorolta a hatalmat, 
a társadalomnak tett reális szolgálatokkal megváltá kiváltsá-
gos helyzetét. Angolországban ily módon soká fenntartá befo-
lyását, mely most már fogy, de a legtöbb más államokban a 
fejedelmek politikája a közép osztályok fejlődését mozditá 
elő, melyek midőn a kormányban előbb alárendeltebb minő-
ségben vévén részt, később az ügyek élére jutottak, szűk-
keblű, egoisticus módon intézték a dolgokat, mi következ-
ménye volt a vallási érzelem meggyengülésének, mely vallási 
érzet pedig egyedül sugallhat odaadást, haszonvágy nélküli 
feláldozást. Az egyenlőség eszméje, melynek nevében a ne-
mességet megfoszták kiváltságaiktól, szükségkép oda vezetett, 
hogy a jogok a tömegekre kiterjesztetvén a suffrage univer-
sel-hez jussunk, mint a kormány alakja meghatározásának 
állitólag legigazságosb módjára. Ezen vágy az alsóbb osztá-
lyokban annál inkább növekedett, miután látta, hogy az ura-
lomra jutott középosztályok is nem az ő, hanem saját érdekeit 
mozditják elö. A dolgok hatalma tehát a suffrage universel felé 
hajt, melynek nagyobbak veszélyei a kevésbbé erényes társa-
dalomban, de előnyős lehetne, ha a keresztény eszmék általá-
nosan elfogadtatva, mindenütt életbe vitetnének. 

Valamint a leghatásosabb orvosság méreg lehet rosszul 
alkalmazva, ugy a kereszténység is azon emancipatio által, 
melyet a szegényebb osztályuaknak szerzett, a romlásnak 
lehetne okozójává, ha tanai félreértetnének, befolyása leron-
tatnék. Ez esetben a suffrage universel a romlás, anarchia 
forrásává leendne, és utoljára is még a caesárokénál is na-
gyobb zsarnokságra vezetne. Az idők végével, a nagyság, 
béke és boldogság ritka kora igy magyarázható meg, ha a 
keresztény vallás általános szabálylyá és a közszabadság 
őrévé leend ; ellenkezőleg, ha félreismertetik, gyengittetve ül-
döztetik, az Antichristus ideje jő fel elviselhetlen uralmával, 
mely azonban még előre tehető azon romlásnak, rendetlenség-
nek és anarchiának, melyet az általunk fenebb emiitett elmé-
letek alkalmazásai létrehoznának. 

— A pesti Oltáregylet a legközelebb lefolyt évben, t. 
i. 1867. nov. 6-tól 1868. nov. 6-ig, mint tudósitványa mutatja, 
12,140 tagot és 210 részvevőt számlál. Az imádságokon 
kivül kegyes adományokkal mozditják ezek elő az egylet-
czélokat. Adományaikból közel 6000 frt gyűlt be. Sokan kézi 
munkával is segitik az egyletet, moly ez évben 130 hazai 
szegényebb templom között 111 miseruhát, 52 vecsernyepa-
lástot, 13 mennyezetet, 16 zászlót, igen sok fehérneműt, sz. 
edényt stb. effélét osztott szét. Sz. misék elvállalásával is se-
githetni az egyleten, melyek ad petentis intentionem mondan-
dók. E jótékony egyletet részünkről mindenképen ajánljuk. 

— Ő szentsége magas látogatásában részesítette a Tre 
fontane-kolostorba elhelyezett trappistákat, egyszersmind 
pedig a templomot megajándékozta egy művészi elefántcsont 
kereszttel, ezüst edénykével és egy pompás misekönyvvel. 

— A szabadkőmivesek németországi 200 páholyának 
térképe is megjelent. Ekkép már semmi esetre sem titkos tár-
sulat többé. Nálunk is nyilvánosan szerveződik; némely eskü-
mintákban pedig bennfoglaltatik, hogy az esküttevő semmi 
titkos társulatnak sem tagja, valljon ez alatt érthető-e még a 
szabadkőmivesek társulata ? 

VEGYESEK. 
— H a u 1 i k György bibornok ő eminentiája a nagy-

szombati uj temetőben épitendö kápolnára 200 frt. méltózta-
tott adományozni. 

— A fm. herczeg-primás a nyir egyházi középtanoda 
szükségeire kétszáz forintot kegyeskedett adományozni. 

— H a y n a 1 d Lajos kalocsai érsek ő nagyméltósága a 
pesti oltáregyletnek 100 o. é. frtot kegyeskedett ajándékozni, 
melyért az egylet részéről legforróbb hálaköszönet nyilvá-
nittatik. 

— Havin a „Siecle" egyházellenes vezér-szerkesztője, és 
Rossini zene-király elhunytak, mindkettő a szentségek föl-
vétele után, Párisban. Rossini az öt kérdező papnak : ha vall-
jon hiszi-e a kath. egyház tanítását? feleié: a ki a „Stabat 
Mater"-fölött zenemüvet irt, az hisz. — Különben is meg-
jegyzé, hogy öt Machi^ellistává, kőmivessé tették a közvéle-
mény előtt, pedig ő kBfolikfs. 

l ü a — A Pali Mail tcazette-nak irják Romából, hogy a 
zsinat összehívásának emlékére az emporinmban talált gyö-
nyörű afrikai márványoszlopból monumentumot fognak álli-
tani a Janiculus csúcsán. 

— A piemonti püspökök f. hó 10, 11 és 12-én Turin-
bau összegyülekeztek: tanácskozmányuk tárgya mindeddig 
nem jött a közönség tudomására. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, decemb. 2-án. 4 5 . 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyaruteza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1868. 
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gyesek. 

Kikből áll a megyei zsinat? 
Hangok emelkednek már sürgetők a megyei 

zsinatok megtartását, hol zilált vagy fölbomlott vi-
szonyaink, ügyeink mint illetékes helyen rendeztet-
nének, megállapittatnának. Benső szervezetünk hiá-
nyainak, vagy sérelmeinek orvoslása nem kevesbbé 
szükséges, mint állásunk külviszonyainak lehetőleg 
tüzetes meghatározása. Necsaljuk magunkat; erős párt 
tömörül, mely hatalomszó által nem engedi magát le-
csendesittetni ; ha és a hol eddig az divott, most acapa-
citatio,azértekezéslett szükségletté,melyre czélszerübb 
alkalom nem gondolható, mint a megyei zsinatok 

A megyei zsinatok, mondja Holtgreven jogtu-
dor idevágó legújabb müvecskéjében, az egyház 
azon intézményeihez tartoznak, melyek nem közvet-
lenül isteni eredetűek, hanem az idők folyamában 
magából az egyház legbensőbb lényegéből fejlődtek 
ki. Az ily intézmények között azonban a megyei 
zsinatok mindenkor igen kiváló helyet foglaltak el. 
Fontosságukat az egyház msga. de ezen kivül a tu-
domány isoly gyakran, oly határozottan nyilvánitotta, 
és elismerte, hogy csak tudatlanság vagy egyháziat-
lan szellem vonhatná azt kétségbe. Más részről azon-
ban figyelemre méltó, hogy az utolsó századokban 
gyakorlatilag egy egyházi intézmény sem hanya-
goltatott el annyira, és szorittatott háttérbe, mint 
épen a megyei zsinatok. Mi lehet alapja ezen jelenet-
nek? mint magyarázható meg a zsinatoknak ezen 
elhanyagolása, holott fontosságuk kétségbevonhat-
lan, a tridenti zsinat pedig oly határozottan, oly 
erélylyel parancsolta meg azoknak évenkénti meg-
tartását ? 

Nem tagadható, hogy itt-ott, különösen Német-
országban maga az államhatalom is gátolta azoknak 
megtartását ; azonban az nem volt általános, a zsina-

tok még sem tartattak meg, kell tehát más okának 
is lennie. 

Phillips idevágó munkájának 91. lapján ekkép 
nyilatkozik: „Nem lehet tagadni, hogy e mellett 
egy másik akadály is forgott fönn, és ez az egyházi 
bureaucratia volt, melynek képződése épen egyike 
volt a megyei zsinat elhanyagolása következményei-
nek. A zsinat igen fürge életet teremtett, általa tar-
tatott fön a clerusnak a püspökkal való élénk 
közlekedése, melynek helyébe most a sok irás és 
kormánykodás lépett." Phillips szerént tehát az egy-
házba is becsempészett bureaucratikus korinányzás 
következménye a zsinatok elhanyagolásának, más 
részről pedig egyszersmind annak oka is. 

A bureaucratismus tehát legveszélyesb ellen-
sége a synodalis ügynek és azért azt kell ostromol-
niok mindazoknak, kiknek a canonok hű megtartása 
némileg szivükön fekszik. Névszerént, mondja Holt-
greven, a megyék vezénylői nemes önmegtagadással 
igyekezzenek menekülni a kormányzat azon módjá-
tól, mely elődjeiket vagy tán őket is az egyház 
szent határozatainak megszegésére vezette. A zsina-
toknak ezen ellensége pedig legbiztosabban az által 
győzetik le, ha zsinatok tar ta tnak; természetesen, 
ha ugy tartatnak, mint azt az egyház kivánja ; mert 
bizonyos, hogy sziuleges zsinatokkal többet árta-
nánk, mint segitenénk a jó ügyön. 

Máshol és mások által még egy harmadik kö-
rülmény is fölemiittetik, miért nem tartatnak meg 
oly gyakran, mint kellene, a zsinatok. Azt mondják 
tudnillik, hogy némely országokban, például Né-
metországban is, a megyék sokkal nagyobbak, ter-
jedelmesebbek, hogy sem a zsinatokat ugy meg le-
hetne tartani, mint az egyház kivánja. Ha ez csak-
ugyan ugy volna, valóban óhajtandó lenne, hogy a 
megyék minél előbb az olasz megyék alakjára ren-
deztetnének. Azonban a mi véleményünk szerént a 
megyék mostani szervezete sem elegendő ok, hogy a 
zsinatok épen nem, vagy ne a canonok szerént tar-
tassanak. Erről azonban később szólandunk, jelen-
leg leginkább azon kérdés foglalkoztat bennünket . 
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kikből áll a megyei zsinat vagyis kik azok, kik-
nek jelenléte szükséges a megyei zsinat törvényes-
ségéhez? 

A megyei zsinatokat tárgyaló munkák legna-
gyobb részt azon kérdést fejtegetik: Ki k ö t e l e s a 
megyei zsinaton megjelenni ? A papság azon j o g á r ó l 
pedig, mely szerént meg kell hivattatnia, keveset 
vagy semmit sem szólnak. Ennek oka igen közel-
fekszik. Az előbbi századokban tudnillik, különösen 
a tridenti zsinat idejében is, a papságnak, kivált a 
fölsőnek valamint a szerzeteseknek is oda volt irá-
nyozva iparkodásuk, hogy a püspöki joghatóság 
alól, mennyire csak lehetséges, kivonják magokat. 
Az exemtio után való ezen törekvés sok versengésre 
szolgált okot és alkalmat a püspökökkel. Minek kö-
vetkezménye lőn, hogy a zsinatokra nézve a tör-
vénykezés kiválóan, söt majdnem kizárólagosan 
avval foglalkozott, hogy meghatározza: valljon a 
püspök fölhivása következtében ki k ö t e l e s a zsi-
natban részt venni? Magának a tridenti zsinatnak 
ile-vágó határozata is ezen szellemben, irányban 
látszik fogalmazottnak lenni. (Sess. 24. c. 2. de ref.) 
Az exemtióknak épen a tridenti zsinat által is tör-
tént megszorítása után lassanként enyészni kezdett 
a clerusban is a vágy és törekvés szabadulni a püs-
pöki joghatóságtól, és helyébe, legalább általánosan 
szólva, az önalárendelés egyházi szelleme és a kész-
séges canoni engedelmesség lépett. De, mellesleg 
mondva, épen ebben rejlik a püspökökre nézve a 
veszély, melyet fölebb Phillips jelzett. Tudnillik 
isteni rendeletnél fogva és positiv egyházi rendeletek 
folytán a püspök joghatósági tekintetben igen maga-
san áll az egyszerű áldozár fölött, kit ő vezet, fölötte 
őrködik és kinek parancsol ; ő bizonyos tekintetben 
uralkodó, s azért, a fölszentelés által nem levén föl-
szabadítva egyszersmind az emberi gyengeségtől is, 
az uralkodónak minden veszélyeiben osztozik, me-
lyek rendesen annál nagyobbak, minél csekélyebb 
az ellenállás az alárendeltek részéről. Azonban 
ugyanazon egyház, mely mindent fölhasznált, hogy 
a jure divino fölülálló püspököt mint ilyent lehető-
leg kitüntesse, a megyei zsinatokban egyszersmind 
oly jogintézményt alapitott, mely szerencsésen ke-
resztül vezetheti őt a szigorú auto- és bureaucratia 
szirtjein. 

Az exemtiók megszüntetésével és a clerusnak 
az alárendeltség szelleméhez való visszatértével, vala-
mint a püspökségnek emiitett veszélyével szoros ösz-
szeköttetésben látszik lenni, hogy ma, ha valaki a 
megyei zsinatokról szól, inkább azon kérdéssel fog-

lalkozik, kiknek van j o g u k a zsinaton megjelenni, 
mint kiknek kötelességök az? Egy kis történelmi 
visszapillantás után ezen soroknak is főczéljok ezen 
kérdés megoldása. 

Az Ap. Cselekedeteinek 21, 18. bizonyítása 
szerént az első jeruzsálemi püspöknél, Jakabnál, egy-
begyűltek a presbyterek. Sokan a presbyterek ezen 
gyűlésében elemeit keresik a megyei zsinatnak. 
Annyi bizonyos, hogy már a kereszténység első 
századaiban voltak megyei zsinatok, minekelőtte 
azokat bármely törvénykezés rendezte, szabályozta 
volna. Fönállottak, mint pusztán tényleges intézmé-
nyek, melyek úgyszólván, önmagoktól keletkeztek. 
„A püspöknek ugyanis, mondja ismét Phillips, kü-
lönösen azon időkben, midőn a kereszténységet még 
plántálni kellett, figyelmét oda kellett forditani, 
hogy papságát, mely az ő segitésére volt hivatva, a 
tanításra, isteni tisztelet megtartására és a községben 
a külső rend föntartására oktassa. A papságnak si-
keres működése azonban főkép az ő erényes élete, a 
szokások és erkölcsök pontos megtartása által téte-
leztetett föl, mert leginkább őket illette Pálnak mon-
data : Közöttetek minden annak rendjében és illőleg 
történjék. Mindezen czélok elérésére pedig okvetle-
nül szükséges volt, hogy a püspök maga köré 
gyűjtse papjait, azokat oktassa, szabályokat, taná-
csokat adjon nekik és a körülmények szerént reájok 
és a laikusokra is azon büntetéseket szabja, melyek-
től remélhető volt a legjobb eredmény. Hogy a püs-
pök ezen kötelmének megfelelhessen, szintén szüksé-
ges volt, hogy papjait számadásra vonja, mint telje-
sitik kötelességöket ; meg kellett győződnie, hiven 
kezelik-e és mire fordítják az egyházi javakat, kellő-
leg gondjukat viselik-e a szegényeknek és betegek-
nek, gondoskodnak-e az özvegyekről, árvákról; 
mily buzgalommal szolgálják Krisztust az idegenek-
ben, mily szeretettel kisérik az Urban elnyugodotta-
kat a nyugalom helyére. Mindezen dolgok azonban 
oly igen magoktól értetnek, hogy azokat nem kellett 
még más későbbi püspököknek kigondolni, és csak 
a fölött kell csudálkozni, hogy voltak idők, melyek-
ben az lehetett a vélemény, hogy ezen közösség a 
püspök és clerusa közt nélkülözhető vagy mellőzhető." 

Azonban nem ezen tanitás, vizsgálat és netán 
szükségelt megbüntetés volt egyedüli czélja a me-
gyei zsinatnak, sőt igen korán szövetkezett vele egy 
másik, mely szintén önmagának a dolognak termé-
szetéből folyt ki. Az első századoknak püspökei tud-
nillik, habár mélyen meg voltak győződve a presby-
terek fölötti előnyükről, soha sem hoztak valamely 
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fontosabb rendszabályt, minekelőtte arra nézve az 
egyházukhoz tartozó papságot is meg nem kérdez-
ték, tanácsát ki nem kérték volna. Ezen eljárás ál-
tal biztositották magokat mind a rendszabályok 
czélszerüségéről, hasznosságáról, mind pedig hajlan-
dóvá tették az alrendü clerust oly törvények kész-
séges elfogadására, pontos teljesítésére, melyeknek 
hozatalába némileg ő is befolyt. Ekkép a megyei 
zsinatok a püspöki törvényeknek kihirdetésére is 
szolgáltak. Midőn később a keresztények üldöztetése 
megszűnvén tartományi zsinatok is voltak tarthatók, 
a megyei zsinaton azoknakJ határozatai is közzé-
tétettek. 

Ez rövid történelmi kifejlődése a megyei zsi-
natnak minden törvényhozás előtt. Ebből kiviláglik, 
hogy oly időben, melyben a megyei zsinat még nem 
volt jogintézmény, hanem csak de facto állott fönn, 
a papság azon jogáról sem lehetett szó, melynél 
fogva a zsinatra megk e 11 e 11 volna őt hivni. De két-
ségkivül már akkor is kötelesek voltak a püspöknek 
alárendelt papok a püspök fölszólitására a zsinaton 
megjelenni, abban résztvenni. Azon időkre nézve 
tehát csak azt kérdezhetni, valljon minden pap meg-
hivatott-e a püspöki zsinatra? Erre kétségkívül igen-
legesen kell felelni, mert a dolog természetében fek-
szik. Mert ha a püspök el akarta érni a czélf, mely 
végett zsinatot tartott, okvetlenül egész papságát 
egybe kellett gyűjtenie. Mert ha a tanitás nem is 
lett volna mindegyiknek szükséges, de a püspöknek 
volt szükségük a clerus tanácsára, hozzájárulására, 
mert bizonyára e tekintetben a többi püspök is sz. 
Cyprián elvét követte, ki mondja : „Quando a prim-
ordio episcopatus mei statuerim nihil sine consilio 
vestro et sine consensu plebis, mea privata senten-
tia gerere." (Ep. 6); de még inkább azért, mivel a 
tartományi zsinatok akaratja volt, hogy határozataik 
a megyei zsinatokon az összes papságnak kihirdettes-
senek. Ezen önkényt folyó érvekhez csatolhatjuk 
azon történelmi tényt, hogy a presbyterium és a me-
gyei zsinat épen az által lett két különböző fogalom-
má, hogy a megye a városok területén túlterjeszkedett 
ás vidéki községek alakultak, és igy amazt a városi, 
emezt pedig a városi és külsőpapság képezte. Mind-
amellett meg kell vallani, hogy nem minden megyé-
ben divott ugyanazon szokás a meghivásra nézve, 
minthogy a megyei zsinatban a tulajdonképeni jogi 
momentum még hiányzott, teljesen a püspök kezében 
volt, és igy tőle is függött, ha valljon követve az ere-
deti eszmét az egész clerust egybehivja-e, vagy annak 
csak egy részét. 

A megyei zsinatok ezen tényleges intézményéhez; 
járult később az egyházi törvényhozás, a részletes 
szintúgy mint közjog, ez utóbbi természetesen egy 
kissé később. Az egyházi törvényhozásban a zsina-
tokra nézve az állitólag legrégibb canon Palea-tól 
(Grat. c. 16. d. 18.) a tridenti zsinat határozatáig a 
jellemző az, hogy ő nem teremtette a megyei zsina-
tokat, hanem már mint meglevőt találván azt, csak 
arra szorítkozott, hogy egyes rendszabályokat alko-
tott a zsinat ügyében. Ide tartozik a sokszoros fölszó-
litás, hogy a püspökök megyei zsinatokat tartsanak, 
meghatározván az időt is, melyben és hányszor kell-
jen azokat tartani; ide tartoznak azon törvények is, 
melyek az exemtusoknak a zsinathoz való viszonyu-
kat rendezték és melyek annak meghatározásával 
foglalkoztak, kik kötelesek a zsinatra jönni ? A tole-
doi zsinat erre nézve a többi közt mondja: „Et ideo 
plena decernimus tunanimitate connexi, ut, dum in 
qualibet provincia concilium agitur, unusquisque epis-
coporum admonitionibus suis infra sex mensium spa-
tium omnes abbates, presbyteros, diaconos atque cle-
ricos, seu etiam omnem conventum civitatis ipsius, 
ubi praeesse dignoscitur, nec non et cunctam dioece-
sis suae plebem aggregare nequaquam moretur ; qua-
tenus coram eis publice omnia reserata, de his, quae 
eodem anno in concilio acta vel definita exstiterint, 
plenissime notiores efficiantur. Profecto enim pravo-
rum severitas extirpatur, dum canonica instituta ad 
agnitionem eorum observanda modis omnibus de-
ducuntur." 

És valljon mi következik a törvényhozásnak ily 
magatartásából a zsinatok irányában ? Az, hogy azon 
pillanattól fogva, melyben az egyház kötelességökké 
tette a püspököknek a zsinatok tartását, még pedig 
egyházi büntetésekkeli fenyegetés alatt, a zsinatok 
megszűntek csupán ténylegi, csak az egyes püspök 
kedvétől függő intézmény lenni, és valóságos jogin-
tézménynyé lettek. Mivel pedig azon ténylegi zsina-
tok eredetükben rendesen az egész clerusnak a püs-
pök által egybehivott gyülekezete voltak, azoknak 
olyanoknak is kellett maradniok, minekutána a tör-
vény által jogi jelleget nyertek. 

Innen önmagától következik, hogy azokat a zsi-
natra minden esetben meg kellett hivni, kik a tör-
vényben nyiltan kijeleltetnek mint olyanok, kik a 
zsinaton megjelenni tartoznak ; és megfordítva azon 
esetekben, melyekben a törvény mindazokat elősorolja, 
kik kötelesek a zsinatra jönni, föltehető, hogy a netán 
mellőzött papokat okvetlenül nem kell meghívni, ha-
csak valamely különszerü jogalap nem követeli azok-
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nak meghívását. Ezen utóbbi eszme szolgáltatja ke-
zünkhez a kulcsot a trienti zsinat idevágó határoza-
tának igazi értelmezéséhez. 

A történelem alapján tehát, összeköttetésben a 
község elveivel, annyi constatálható, hogy a megyei 
zsinatok idő folytán jogintézménynyé fejlődvén a püs-
pökök kényekedve alól elvonattak, törvényileg meg-
határoztattak, és igy megalapittatott a jog is, mely-
nélfogva a clerus a megyei zsinatokra meghivandó. 

Ezt azonban senki sem fogja józanul ugy ért-
hetni, mintha a clerusnak joga volna a püspöktől 
követelni, hogy megyei zsinatot tartson. I ly joga a 
clerusnak nincs ; ezen jog csak azt illeti meg, kinek 
köréíiez tartozik a püspököt egyházi censura alá vetni, 
ha kötelességét nem teljesiti. Az egyes pap, ki a ca-
nonok szerént köteles a zsinaton megjelenni, csak 
azon joggal bir, hogy megkivánliatja, miszerént a 
zsinatra meghivassék, lia a püspök azt tartani akar. 
Ezen jog pedig nem a megjelenésre való kötelesség-
ből származik, mint ezt Phillips is pártolni látszik. 
Mert a kötelesség megjelenni, ha valaki hivatik, még 
nem foglalja magában a jogosultságot kivánni, hogy 
meg is hivattassék. A clerusnak joga a zsinaton való 
részvételre inkább abból származik, hogy a zsinat 
jogintézmény, mely ki van véve a püspök önkénye 
alól. Ezen jogintézményben való részvételre jogot 
kell adni mindenkinek, ki az egyház törvénye szerént 
annak érvényesítésére in concreto hivatva van. De ez 
sem ugy értendő, mintha ezen jog volna alapja e meg-
jelenésre való kötelességnek. Ez történelmileg és jogi-
lag fönáll függetlenül ama jogtól. A ki tehát nem je-
lenik meg, ép ugy használatlanul hagyta az őt meg-
illető jogot, mint más részről megszegte kötelességét, 
mely miatt mint inobediens, contumax vagy rebellis 
bélyegezhető meg. 1-k. 

(Folyt, köv.) 

A vörös könyvből. 

(Tárgyalások a szentszékkel.) A római szentszék és ő 
Felsége a császár és király között létrejött egyezmények 
több rendbeli szabványai, már ezen egyezmény életbeléptetésé-
től kezdve, és különösen az 1859-ik évi események óta jelenté-
keny mérvben növekedő ellenvetésekre szolgáltattak alkal-
mat. Ki nem kerülhette ez a cs. kir. kormány figyelmét, s 
azért az egyezmény megkötését követő közigazgatási idő-
szakban már komolyan oda törekedett, hogy az emiitett 
egyezmények módositását a szentszéknél lehetőleg kinyer-
hesse. Minthogy azonban az 1861-ik kormány által Rómával 
e részben megkezdett tárgyalások a külügyminisztérium ke-
belén kivül történtek, azok ezen előterjesztés tárgyát nem 
képezhetik. 

Az emiitett irányban tett többrendbeli lépéseknek még 
sikere nem volt, midőn a monarchia belszervezetének mélyen 
beható változtatása beállott. Ezzel az egyezség módosításá-
nak szüksége is önmagától bekövetkezett és határozott elő-
térbe lépett. Senki sem vonhatá többé kétségbe, hogy egy-
részről Magyarország alkotmányának visszaállítása, és más-
részről a monarchia másik államterületében az alkotmányos 
jogoknak isméti életbeléptetése által, az egyezmény fogana-
tosításának törvényes alapja határozottan megingattatott ; 
senki sem tagadhatta, hogy a közérdek követelőleg igényelte (t 
régi és az ujabb törvényhozás között létezett ellenmondások-
nak megszüntetését. 

0 Felsége a császár és király kormánya felismerte en-
nek szükségét. Mily állást foglalt el a kormány akkor a bi-
rodalmi tanács irányában, a hol e tárgy már indítványok 
alakjában szőnyegre került, az a jelen előterjesztés köréhez 
nem tartozik, minthogy ennek tárgyát csak a külügyminisz-
térium tevékenysége képezheti. De hogy a tárgyalásoknak 
Rómával való megindítása alapjául, az akkori igazságügyi 
miniszter és a vallás- és oktatásügyi minisztérium vezetője 
részéről a birodalmi tanács előtt az összes minisztérium ne-
vében tett első nyilatkozat szolgált, az annáiinkább követ-
keztethető, minthogy azon időben a külügymini-zter még 
ugyanazon összes minisztériumnak tagja és elnöke vala. 

Hübner báró akkori római cs. kir. nagykövet az 1867-i 
évi nyár folyama alatt csakugyan Bécsbe is hivatott, hogy a 
Romával megkezdendő tárgyalások iránt tartott értekezletek-
ben részt vegyen. 

De épen ezen értekezletek súlyos nehézségekkel, és a 
szentszéknek csupán jelentéktelen kérdésekbeni engedékeny-
ségével találkoztak. Ehhez még egyéb körülmények is járul-
tak, melyek a külügyministeriumnak meg nem engedhették, 
hogy szabatos tárgyalásokat már azon időben megindítson. 
Ugyanis a magyarországgali kiegyezés befejezésével a biro-
dalmi tanácsban képviselt királyságok és országok részére is 
egy külön és pedig parliamenti ministerium kineveztetése 
kilátásba vala helyezve. E ministeriumtól pedig a folyamatban 
levő vallási kérdés megoldását elvonni nem lehetett. 

Minden alap hiányzott tehát arra, hogy a külügymi-
nisztérium saját felelőssége mellett intézkedjék, és ha már 
akkor, t. i. az 1867-ik év második felében, a tárgyalásokat 
határozott javaslatokkal megkezdi, a helyzet nehézségeit a 
diplomatiai nehézségek is növelték volna. 

Mert kétségkívül azon veszélynek teszi ki magát, hogy 
vagy el nem fogadott eredeti javaslatai helyett később ujabb 
s jelentékenyebb követelésekkel kelle vala fellépnie, vagy 
hogy elfogadott javaslatai az időközben kormányra lépett 
minisztérium által elvettetnek. 

A múltra való hivatkozást a cs. kir kormány azért 
tartja szükségesnek, minthogy az akkori helyzetből származó 
halasztás miatt nem csak a római udvar neheztelésével, hanem 
itthon is oly nyilatkozatokkal találkozott, melyek őt mulasz-
tással vádolták. 

Időközben a cs. kir. kormánynak meg kelle győződni 
arról, hogy az általános helyzetben beállott gyökeres változás 
megkívánta azt, hogy ő Felségének személyes képviseletében 
a romai szentszéknél is változás t ö r t é n j é k . Hübner báró tehát 
visszahivatván, utódjául Crivelli gr. neveztetett. 



A megkezdett tárgyalások kiindulási pontját ke'pezik 
tehát az emiitett év vége felé állomását elfoglaló nagykövet-
nek adott utasítások, s ezek az alább közlött okmányok közt 
első sorban állanak. 

Ezen utasításokból és a Crivelli grófhoz intézett többi 
közleményből világosan kitetszik, hogy a es. kir. kormánynak 
a Romával folytatott tárgyalásokbani magatartása két elvre 
vala alapitva. 

Legelső vonalban ugyanis a kormány azon meggyőző-
dés által vezéreltetett, hogy a szentszékkel való békés meg 
egyezés utján a feladat legjobb és legezélszerübb megoldást 
nyerhetne, mivel ezáltal egyidejűleg a viszály főokait korlá-
tozni, s az ügyet a szenvedélyek teréről elvonni lehetne, me-
lyek felingerlése a jelen kormányrendszer elleneitől teljes biz-
tossággal várható volt. 

Egyúttal a kormány szilárd magatartása, mely egyéb-
aránt a köteles formák tiszteletben tartását ki nem zárta, a 
szentszéknél semmi kételyt sem hagyhatott fol aziránt, hogy 
ő Felsége és kormánya a belreformok sikeres megoldására 
visszavonhatlanul el vannak tökélve, és ez utoni előhaladá-
sukat semmi ellenállás nem fogná gátolni. 0 szentsége kor-
mánya irányában egész határozottsággal ki kellett nyilatkoz-
tatni azt, hogy az egyezmény ellen Ausztriában keletkezett 
mozgalom sem egyeseknek, sem egy bizonyos pártnak müve, 
hanem az általános helyzetből és a monarchia sajátlagos fel-
adatából természetszerűleg fejlődött ki. 

Crivelli gr. tehát odautasittatott, hogy a szentszékkel 
folytatandó tárgyalásoknál ezen állásponthoz ragaszkodjék, s 
azt a közvetítés alapjául tekintse. 

Innen kiindulva a cs. kir. kormánynak természetszerű-
leg azon kivánat és javaslattal kellett föllépnie, hogy ő szent-
sége a concordatumnak egészbeni megszűntetésébe egyezzék, 
hajlandónak nyilatkozván egyúttal a kormány arra, hogy 
Ausztria és a szentszék között a jelen rend szelleme- és igé-
nyeinek inkább megfelelő uj egyezmény köttessék. 

Azon fogadtatás, melyben a cs kir. kormánynak ez 
irányban tett első nyilatkozatai részesültek, a kérdésnek ked-
vező megoldására kevés reményt nyújtott. Mindamellett a 
a szentszék, bármily élénken utasította is vissza az egyez-
ménynek megelőző megszüntetésére czélzó eszmét, mégis a 
részbeni módositás lehetőségét elismeré, és azon óhajtást fe-
jezte ki, hogy a cs. kir. kormány kivánatai szabatosabb és 
határozottabb módon fejeztessenek ki. 

Ezen óhajtásnak a kormány egy emlékirat által tett 
eleget, melynek átadásával Crivelli gróf megbízatott. 

Tartalma teljes öszhangzásban állott egy jegyzékkel, 
mely a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok 
miniszteri tanácsának előleges értekezletében megállapítva, a 
vallás- és oktatásügyi miniszter által szerkesztetve, a külügy-
miniszternek átadatott, és melyben az egyezménynek az ujabb 
törvényhozással ellentétben álló czikkei egyenkint voltak 
elsorolva. 

Sajnálattal tapasztalta a kormány, hogy a szentszéknek 
erre adott válasza a békés kiegyezésre vagy a tárgyalások 
további folytatására kellő támaszpontot nem nyújthatott, mert 
abban a pápai kormány csupán azon nyilatkozatra szorítko-
zott, hogy az indítványozott alapvonalak az egyház el-
veibe ütköző megannyi ellentétet képeznek. 

Mialatt e közlemények kölcsönösen kicseréltettek, a 
birodalmi tanács meghozta a vallási törvényeket, s ezek leg • 
magasabb szentesítés alá voltak terjesztendök. 

Ily körülmények között eltűnt a remény, hogy az egyez-
mény lényeges módosítása a szentszék egyetértésével legyen 
még eszközölhető, és a cs. kir. kormány eljárásánál ezentúl a 
következő szempontok voltak irányadók : 

1. Mindenekelőtt ő szentsége kormányát ujolag figyel-
meztetni kellett azon meglett tényekre, melyeknek fokoza-
tán keresztül a dolgok jelen állása idéztetett elő. 

2. Meg kellett szüntetni azon balitéleteket és aggodal-
makat, mintha az uj törvények a vallás és a katholika egy-
ház ellen intézendő ellenséges rendszabályok első sorát 
képeznék. 

3. Ki kellett kerülni azt, hogy a vallási törvények meg-
erősítése az állam és az egyház érdekeire egyaránt veszélyes 
meghasonlást idézzen elő, mely az uj rendszer ellen már is 
több oldalról felmerült nehézségeket csak növelte volna. 

4. Oly modus vivendi megállapítására kellett törekedni, 
melynélfogva az uj törvényhozás alapján az egyház és az 
állam kölcsönös viszonyait szabályozni lehessen. 

Meysenburg báró, közös külügyministeri államtitkár, 
Romába küldetett, hogy a szentszéknél ez értelemben köz 
benjárjon. Kiküldetése az akkori viszonyok között annyival 
inkább okadatolva volt, mivel Crivelli gróf halála és a sző-
nyegen levő kérdés nagy jelentősége folytán, szükségesnek 
tűnt fel az, hogy ő Felsége a czászár és király a romai ud-
varnál egy magasabb tisztviselő által legyen képviselve. 

Az utasításokat, melyek Meysenburg bárónak adattak 
a tények állása szerént azon föltevésre kellett alapitani, hogy 
ő szentsége az uj törvények elleni tiltakozásra magát köteles-
nek fogja tartani. De a rendkívüli követnek feladatai közé 
tartozott, kieszközölni azt, hogy e tiltakozás oly modorban 
történjék, mely a diplomatiai meghasonlás szükségét kizárná, 
és a békés kiegyenlítés lehetősegét nyitva tartaná. 

Meysenburg báró továbbá felvilágosítást vala nyújtandó 
aziránt, hogy az egyház, az egyezmény érvényének meg-
szüntetésével veszendő jogaiért, az alaptörvényekben szá-
mára biztosított szabadság és függetlenség által dúsan kár-
pótolva lett; ezenfelül pedig a nevezett követnek oda kellett 
hatnia, hogy azon utasítások, melyeket az ausztriai püspö-
kök a szentszéktől kérni fognak, lehetőleg békés szellemben 
legyenek fogalmazva, mert a C3. kir. kormány épen ebben 
találná fel a leghathatósabb eszközt, hogy részéről is az uj 
törvényeknek legkiméletesebb alkalmazását foganatosíthassa. 

A fogadtatás, melyben Meysenburg báró Romában ré-
szesült, ő felsége kormányánál azon reményt ébresztette, 
hogy a római udvar az ausztriai állapotok méltánylására sok-
kal hajlandóbb lesz, mint azelőtt, és hogy figyelmére fogja 
méltatni azon akadályokat, melyeket a cs. kir. kormánynak 
az annyira szétágazó érdekek egyesítésénél le kellett 
győznie. 

A május hó 25-ikén alkotott törvények ellen intézett 
ovás, melyet a pápai követ a külügyminiszternek átadott, a 
föltett mérséklet határait színleg meg nem haladta. Falcinelli 
ő kegyelmessége ugyan szabatosan kinyilatkoztatta, hogy az 
uj törvények az egyezmény számos határozataival kiegyen-
lithetlen ellentétben állanak, de ő nagyméltóságának közle-
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m (ínyéből semmi irányban sem lehetett következtetni azt, 
mintha a pápai kormánynak komoly szándéka lenne, meg-
hasonlást előidézni. O felsége kormánya erre a külügyminisz-
ter által oly modorban válaszolt, mely a közeledés lehetőségé-
nek útját egyengette. E válaszban leggondosabban el volt 
kerülve mindaz, mi az eszmecserének ingerlést avagy fe-
szültséget kölcsönözhetett volna, és ö szentségének képvise-
lője irányában a legengesztelőbb hangon volt szerkesztve. 

Mindamellett rövid idő múlva Rómából azon hivatalos 
tudósítás érkezett, hogy követünk törekvései daczára, ő 
szentségének a bibornokokhoz intézendő felszólalása, mely 
akkor előkészíttetett ö felsége kormánya ellen szigorúan fog 
fordulni. 

Kötelességének ismerte tehát a kormány, egy ujabb 
jegyzékben, mely Meysenburg báróhoz intéztetett, a római 
udvart azon veszélyekre figyelmeztetni, melyeknek saját 
ügyét az esetre kitenné, ha a tervezett időszerűtlen nyilat-
kozvány által Ausztria népeinek érzületeivel magát ellen-
tétbe helyezi. 

Midőn ez utóbbi jegyzék Rómába érkezett, a beszéd 
szövege már véglegesen meg volt állapitva. Tartalma igazolá 
a kormány aggodalmait és a pillanatilag lecsillapult mozgal-
mat újból fölélesztette. 

Habár a pápai allocutio oly tért foglalt el, és oly kérdé-
sekbe avatkozott, melyek okvetlen a szentszék illetőségi kö-
rén kivül állanak, a kormány mindazáltal sem hagyta magát 
arra indíttatni, hogy a mérséklet és meggondolás szellemét 
elhagyja, mi eljárását a tárgyalások egész folyama alatt jel-
lemző ; azonban mellőzhetlennek tartotta azt, hogy az alap-
törvények ellen intézett megtámadásokat határozottan visz-
szautasitsa, s az általa eddig követett irányhoz tovább is szi-
lárdul ragaszkodjék. 

E feladatot vélte teljesíteni julius hó 3-dikán kelt jegy-
zéke által, mely a Rómával folytatott tárgyalásokra vonat-
kozó okiratok sorát bezárja. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PÁRIS, nov. 10. Az „Opinion Nationale" jónak találja, 

hogy a spanyol kormány a jezsuitákat elűzte és rosznak, 
hogy Francziaország őket befogadja. Ha a jezsuiták conspi-
ratorok lennének, torlaszokat emeltek, kastélyokat felgyúj-
tottak volna, ez más leendne, akkor Francziaországnak őket 
elszállásolni, táplálni kellene. Hanem oly férfiak, kik nem 
conspirálnak, hanem imádkoznak, tanulnak, oktatnak, bete-
geket ápolnak, azok semmire valók. Ha valaki az ,Opinion 
Nationale' szerént forradalomhoz nem ért, ugy mindenre 
képtelen. 

Az O. N. majdnem a kétségbeesés hangján constatálja, 
hogy nálunk a szerzetes testületek gyarapodnak, virágzanak, 
daczára a forradalmi sajtó minden fondorlatainak. Mit bizo-
nyit ez ? Ha zárdák emelkednek, ez azt mutatja, hogy talál-
kozik pénz azok építésére, és emberek megnépitésökre, vannak 
lelkek, kik javaikat inkább fordítják kolostorok, tanodák, 
kórházak, árvaházak, gyermekápoldák emelésére, mint szin-
házak, lapok alapítására, találtatnak mindkét nembeli fiatalok, 
kik az odaadó, feláldozó életet előbbre teszik a földi kéjek-

nél. Szabadon választják ezen életet, és szabadon maradnak 
meg mellette. E menhelyek ajtai minden időben nyitvák, ki 
és be lehet rajtok menni minden erőszakolás nélkül. Ha tehát 
daczára a sajtó kiáltásainak, a hitetlenség rágalmainak a? 
emberek nagy száma siet ama menhelyekbe, ez azt mutatja, 
hogy Sauvestre ur rosszul ismeri az országot, melyet képvi-
selhetni vél, és hogy elméletei a nagy tömeg által kárhoztat-
tatnak.Azt állitja, hogy nálunk 100,000 személy a közfoglal-
kozásokon kivül él, és o fölött a kormánynak őrködnie kell. 
De ezek nem tisztelik-e a törvényt, nem engedelmeskednek-e 
a felsőbbséguek, a zárdák is nem viselik-e a közterheket ? 
Miben sértetik meg tehát az állam, mitől kell tartania ? 

íme az adót rendesen fizető e testületek semmibe sem ke-
rülnek a kormánynak, miatta nem kell rendőr, törvényszék. 
Örizetére, mulattatására semmi közköltségre nincs szükség. 
Hanem Sauvestre urat nehéz kielégíteni, mint mindazokat, 
kiknek logikájok gyenge lábon áll. Ha a szerzetesek csekély 
jövedelmeikből megélnek, nem dolgoznak kézzel, az O. N. he-
nyéknek nevezi őkot ; ha dolgoznak, akkor meg azt állitja, 
miszerént a munkásokra hátrányos versenyt idéznek elő. 

KONSTANTINÁPOLY, nov. 3. Említők múltkor, 
hogy a bolgár egyház függetlenitésére vonatkozólag a fé-
nyes porta által a görögök patriarchiájával két terv közölte-
tett. Azon helyzetben vagyunk, hogy azokat most meg-
ismertethetjük. Az elsőnek pontjai következők. 1-ször. A 
nyelvre és eredetre nézve azon bolgárok, kik az orthodox 
(szakadár) vallást követik, feljogosittatnak a birodalom min-
den részeiben arra, hogy templomaikban oly papokat alkal-
mazzanak, kik nyelvüket értik. 2-szor. Azon dioecesisekben, 
hol a többséget a bolgárok képezik, a metropoliták bolgárok 
legyenek, hol a többség görög, görögök. 3-szor. A bolgár 
egyházak kormányára a bolgárok egy főérsekkel birandnak, 
ki Konstántinápolyban veszi lakhelyét, és egy szintén itt 
felállítandó zsinattal. 4-szer. A bolgár metropoliták ezen zsi-
natban választandók, de a beruházás császári berat által esz-
közlendő. 5-ször. Mindarra vonatkozólag, mi a bolgárok lelki 
ügyeit, igazgatást és egyházi hivatalokat illeti, ők különvált 
független testületet képezendnek, csak a tisztán dogmatikai 
dolgokban utaltatnak a görög ökumenikus patriarchához, és 
régi szokás szerént ennek neve a bolgár isteni tisztelet alkal-
mával is felemlittetik. 6 szor. A lelki főnökök , püspökök, 
érsekek székesegyházaik helyén lakjanak. Azon templomok, 
hol eddig is az isteni tisztelet csak bolgár nyelven tartatott, a 
bolgároké. A hol vegyes volt a nyelv, ott a templom a görö-
göké, és a borigárok magok számára mást építsenek. 7-szer. A 
bolgár zsinat, ennek kötelmeit, a választásokat és lelki igaz-
gatást szabályzó szervezet elkészítendő, és ha a fényes porta 
által megerősíttetett azonnal foganatosítandó. A második terve-
zetnek 1, 3, 6, 7, 8, és 9 czikkelyei megegyeznek az elsőnek 
megfelelő számú czikkeivel. A 2) szerént a bolgároknak jog 
adatik minden Vilayetben eiy érsekséget,minden Sandjak-
ban egy püspökséget alapítani. 4) A görög patriarcha kivált-
ságai sértetlenül maradnak, a görög főpapok eddigi székhe-
lyeiket megtartandják, a bolgár főpapok pedig más helyeken 
veendik székeiket, és ezektől czimeiket is. 5) Azon bolgárok, 
kik meg akarnak maradni eddigi görög lelkészeik alatt, meg-
hagyandók eddigi helyzetükben. Csak azon kerületben álli-



tandó fel bolgár püspökség melyben a bolgárok többsége 
szavazat által ebbeli kivánatát nyilvánítja. 

> 
AMERIKA.. (A szegények kisebb szüzei) épen most te-

lepednek meg nálunk. Már több évek óta óhajtották az észak-
amerikai kath. főpapok, hogy e congregatio néhány tagját itt 
megtelepítsék, de a főnökné alig levén képes az igényeknek 
Francziaországban megfelelni, az amerikai püspökök óhaját 
nem teljesitheté. Végre a brooklini püspök volt szerencsés 
megyéjébe, mely már is gazdag templomokban és szerzetes 
testületekben, a keresztény szeretet ezen angyalait bevezet-
hetni. Uj-York, Uj-Orleans, és Cincinnati is ajánlottak fel már 
nekik házakat, és ha egyénekben nem leend hiány, nem so-
kára a központi helyeken mindenütt feltalálandjuk őket. Va-
lóban a Gondviselés csodálandó müve, hogy az anyagistenités 
mai korában ily hősies feláldozást támaszt, a nyomorok eny-
hítésére, Vidékeinken meg tudják becsülni e szegény de bá-
tor hölgyeket, kik tiszteletteljes rokonszenvre találnak kö-
zöttünk. Az amerikaiak, kik mindent megmérlegelnek, csak-
hamar felismerendik a kath. egyháznak a többi felekezetek 
fölötti fensőbbségét, és leteendik a végső előítéleteket is. 

A szeretet müveit gyakorló ker. congregatiok a papság 
legjobb segédei. Sőt állithatni, hogy egy irgalmas szűznek a 
kórodábani tevékenysége, ki nem ijed vissza a legutálatosabb 
seb tisztitásától sem, kinek minden szava szeretet és nyájasság, 
ékesszólóbb prédikáczio, mint a legkitűnőbb szónok beszéde-
Az irgalmas szüzekről Amerikában az utóbbi nagy polgárhá-
ború előtt is tudták, hogy itt néhány kórodában léteznek, de 
nem igen méltatták figyelemre. Azonban a hareztéren kifejtett 
hősies erényeik megváltoztatták a dolgot. A katonák e földi 
angyalok túlvilági alakjainak kedves emlékét a csatatérről 
magokkal vivék családaik körébe, és sokan közölök a pro-
testáns hitről a katholikusra tértek át, látván eme hit kézzel-
fogható eredményeit. A pol. napilapok közelismerésben része-
siték szüzeinket, és azóta végleg polgárjogot nyertek a nagy 
köztársaságban, s mi ezelőtt hallatlan volt, szabadon járnak 
rendi öltönyeikben. Azt hisszük a most behozott szegények 
kisebb szüzei is kivivandják az elismerést nem sokára. 

Az amerikaiak hidegen számitók ugyan, de épen nem 
fukarok a jó czélra, gyakorlati üdvös intézményre, és azért 
szüzeink bő alamizsnára számithatnak. 

A férfi szerzetes testületek missiokkal és oktatással fog-
lalkoznak. Püspökeink ismerve buzgalmukat és szabályaikhoz 
hü életüket örömmel biznak reájuk lelkészi állomásokat, col-
legiumokat. Zárdáikban lelki gyakorlatok tartatnak, egyszó-
val a valódi felvilágosodás és polgáriasodás központjai. A mult 
évben szentté avattatott, keresztről czimzett Pál fiai, a pas-
sionisták szépen tarjednek. Életük szigora, szabályaik pontos 
megtartása a lelki szolgálatrai készségük keresettekké és 
áldottakká teszik őket. Néhány év előtt mgr- O'Connor pitts-
burgi püspök, most jezsuita, hozott magával három atyát, a 
terebélyessé kifejlendő fa magvát. Két főházuk Birmingham-
ban Pittsburg mellett és Hobockenben (Uj Jersey) van. A 
Baltimore melletti házba és templombai legújabban történt 
bevonulásukról a lapok bő tudósítást hoznak. A washingtoni 
püspök mgr Gibson végezte a szertartásokat, melyekre da-
czára az esős időnek számosan megjelentek. A menet Balti-
more utczáin végig vonult hosszú sorokban, ugy hogy 20 

ezerre tehetni a megjelentek számát. Olasz és Spanyolország-
ban bezárják, eltörlik a kolostorokat. Amerikában ujak emel-
kednek helyökbe, mert a hit mindig diadalmaskodni fog az 
istentelenségen. 

A szentszék által megerősitett nemzetzsinati határoza-
tok a megyékben kihirdettettek. A baltimorei zsinat a tano-
dák helyes irányára hivta fel a lelkészek figyelmét. Az okta-
tás ügye mindig élénken érdekelte az egyházat. Az oktatás-
nak mindenekelőtt vallásosnak kell lenni, a tanár tudja, hogy 
az általa ápolandó fa csak ugy hoz gyümölcsöt., ha legnagyobb 
gond fordittatik reája, még a csekélyekben is. A vegyes isko-
lák látogatása absolute tiltatik a 9-et meghaladó gyermekek-
nek. Ajánlandó a szülőknek, hogy ily közös tanodákba, hol 
gyermekeik hite veszélyeztetik, azokat ne küldjék. 

A főpapok egy rosz szokás kiirtására is fordítják figyel-
möket. Hogy templomra vagy tanodákra összegeket gyűjtse-
nek, úgynevezett piqueniques bálokat rendeznek, mit a püs-
pökök nem helyeselnek. Csak úgynevezett szeretet-bazárok 
rendezését engedik meg,melyek szintén bőven jövedelmeznek 
a szent czélra. Óvják a főpapok híveiket továbbá az úgyne-
vezett spiritismustól, és az oly számos titkos társulatoktól. 

A baltimorei érsek kifejti, hogy a kanonszerü plebánia-
szervezet még itt be nem hozható. A lelkészek missionariu-
sok és állomásukra vonatkozólag absolute a püspöktől függ-
nek. Ez természetesen még mindig átmeneti állapot, de meg-
jön az idő, midőn a tridenti zsinatnak a javadalmakra vonat-
kozó szabványait is foganatosítani lehetend. 

DÉLI-TON-QUIN jun. Mgr Gautien déli ton-quin ap. 
helynöke jun. 21-én kelt levelében írja. Nem leend már isme-
retlen ama véres üldözés, melyet nyájam épen most tűrni 
kénytelen. Az írástudók felbátorítva a büntetlenség által 
ezer harezos kíséretében 30 keresztény falvat kizsákmá-
nyoltak, felgyújtottak, híveimet a végnyomorba ejtvén. 

Us-Kong-King főmandarin, kí az üldözés ezen nemének 
szitója, azért volt kiküldve hogy ítéljen a gyújtogatok fölött. 
E czélra keresztény falvaink előbbkelőit- s papjait gyüle-
kezetre meghivta. E magas hivatalnok ördögi gyűlölettel 
eltelve szent hitünk ellen, mindent mozgásba hozott, hogy 
híveinket félelembe ejtse, nekik tulajdonítván minden roszat 
és fenyegetvén őket, ha le nem mondanak hitükről. Korholta 
a tartományi mandarinokat, hogy a keresztény helységeket 
mind felgyújtatni nem engedék. Megtiltotta ker. templomok 
és paplakok építését. Tegnapelőtt az írástudók által egy ok-
mányt íratott alá, melyben ezek kijelentik hitünk iránti gyű-
löletüket. A gyujtogatókat mégis kárhoztatja, de csak azért 
mert önhatalmilag engedelem nélkül, és nem a kellő időben 
tették. íme, ez a béke, melyet nekünk a nagy pacificator 
hozott. 

A mandarinok, hogy a népet izgassák, gyujtogatást, 
rablást, mérgezést fognak reánk, és ily szörnyek feje én len-
nék ! Két még tömlöczben levő keresztény borzasztóan kí-
noztatott, mert vallani nem akarták, hogy tőlem parancsot 
vettek a pogányok megmérgezésére. Ezt hiszik az üldözés e 
nemének feltalálói, hogy ezután kiirthatják a kereszténye-
ket, úgy hogy az annamita hatóságok minden felelőségtől 
a francziák irányában megmentessenek. 

Keresztényeink törvényen kivüli helyzetben látván igy 
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magokat, a legnegyobb rettegésbe ejtettek. Ha le nem gyil-
koltatnak, az éhség és nyomor vet véget életüknek. Bátorsá-
gunkat ily helyzetben csak az ur szavai tartják fenn : Beati 
estis, cum maledixerint vobis, et persecuti vos fuerint. 

JAPÁNIA. A japáni hivatalos újság aug. 2l-én kelt két 
rendeletet hoz. Az első igy hangzik : „A keresztények utála-
tos vallása tiltatik, s mindenki kötelezve van fel jelenteni a 
hatóságoknak azokat, kik annak vallásáról gyanúsak. Ezért 
jutalmat is veend." A második : „Habár a keresztények fele-
kezete századok óta szigorúan üldöztetik, még sem irtatha-
tott ki egészen. Miután ujabb időben számuk jelentékenyen 
növekedett, különösen a Nangasaki melletti urakami lakosai 
e valláshoz ragaszkodnak titokban, parancsoltatik a legfőbb 
hatóságtól, hogy a keresztények bebörtönöztessenek az ide-
mellékelt szabályzat szerént." 

„A keresztény vallás legrégibb időktől fogva tiltva le-
vén ezen országban, a kérdésben levő ügy nem vehető kö-
nyelmüen. Azoknak, kikre a keresztények őrizete bizatik, 
ez utóbbiakat szelidséggel oktatni kell, és mindent megkisér-
leni a jobb utrai térítésre. De ha elismervén tévelyeiket ja-
vulni nem akarnak, irgalom nélkül büntetendők. A keresz-
tényeknek ott, hol őriztetnek a többi lakosokkali közlekedés 
megtiltandó. Kényszermunkákra a bányákban, vagy belá-
tás szerént egyebütt is alkalmazandók. Ételül naponkint 3 
éven át egy kis adag rizst kapjanak. E rendszabály szigorúan 
megtartandó." Következnek azután a keresztényeket kisérő 
tisztek (daimios) nevei. 

Ez okmányok valóban borzasztók ! Nem a keresztény 
hitre nézve, mely az üldözésben szilárdul, hanem az európai 
fejedelmekre, kik Japánban védik a kereskedelem érdekeit, 
de nem a keresztény lelkismeret szabadságát. 

Ha keleten, vagy másutt egy zsidót ütlegelnek, a „leg-
keresztényibb, legkatholikusabb és apostoli fejedelmek" azon-
nal jegyzékeket küldenek és védik az izraelita lelkismeret 
szabadságát, hanem a katholikussal nem igen törődnek. 

Tekintve Japánia műveltségi fokát, a Taicun, ki bánya-
munkára kárhoztatja a keresztényeket, inkább menthető, mint 
Primm, ki elűzi a szerzeteseket, lerontja a templomokat. A 
Taikun legalább bevallja, hogy a kérdés olyan, mely fontos 
megháuyást érdemel, mialatt a spanyol ideiglenes kormány 
könnyelmű, gyermekes, kárhozatos elhamarkodással végez. 

De ennek igy kell történni. Egy általános zsinat előtt 
várni lehetett, hogy a pokol életjelt adjon. Ki tudja hány 
Spanyolországból elűzött jezsuita ontandja vérét a japáni bá-
nyákban. Hanem a világ e mozgalma ünnepélyes óra köze-
ledtét jelenti, melyben az egyház szava, a Szentlélek hü ér-
telmezője szemébe megmondandja a fejedelmeknek és népek-
nek: csalatkoztok, ha azt hiszitek, hogy vallástalansággal 
társadalmat alapitani képesek leendtek. Christus vincit, Chri-
stus régnât, Christus imperat. 

VEGYESEK. 
— Az üdvözült pécsi püspök hamvait hazánk fm. her-

czegprimása kegyeskedett beszentelni a budai irgalmasok 
zárdájának kápolnájában. A végtiszteleten a nm. püspöki 
karon kivül jelen voltak a többi méltóságok közt Majláth 
György és gr. Cziráky János ő exellentiájok, a boldogultnak 
régi hü tisztelője Szalay Ágoston. A pécsi megye részéről a 
gyászravatalt környezték: Troli Ferencz, Pollák János ka-
nonokok, Szeifricz István titkár és Anker Hugo plebánus, a 
horvátországi küldöttségnek tagja. A tetem azonnal az egy-
házi szertartás után Pécsre szállíttatott. Mint értesülünk, 
Kalocsán 27-én tartatott meg az elhunytért a gyász isteni 
tisztelet. 

— K r i s z t e r Antal váczi nagyprépost nov. 25-én éle-
tének 58-ik évében elhunyt. A tudósitó szerént szelid de eré-
lyes lelkű férfiú, a váczi káptalan- és megyének egyik disze 
volt. 

— Megjelent a pannonhalmi ft. Benedekrendüeknek 
1869-re diszes kiadású névkönyve. A jelenlegi főapát 63-ik 
az apátok sorában. Az összes tagok száma 141, a növendé-
kekkel együtt 190. A főapát hatósága alá tartozó lélekszám 
34,221. Vegyes házasság van 37. 

— Az esztergomi irodalmi egylet legújabb népirata e 
czimet viseli: „Ki a szabad ember ?" Irta Nagy Antal, me-
gyei főmérnök. Ára 8 kr. 

— Madridban ismét tüntetés volt a cultus-szabadság 
mellett és ki lőn mondva, hogy az egyházat minden áron el 
kell választani az államtól, mert csak úgy lehet a forradalom 
programmját valósítani. Ez a legszebb bizonyítvány az egy-
ház üdvös működése és a népek békében fejlődő jólétére 
való befolyása felől, először az egyházat kell paralysalni, 
hogy sikerüljön a fölforgatás ! 

— Az olasz hadügyminiszter törvényjavaslatot terjesz-
tett a parlament elé, melyben indítványozza, hogy minden 
cultus egyházi jelöltjei a katonáskodás kötelezettsége alá 
vettessenek. — A protestánsok kedveért majd talán fölmen-
tetnek a kath. papnövendékek is. Különös játéka a körülmé-
nyeknek, hogy ellenségeink vivják ki számunkra a jogokat,, 
vagy óvják meg azokat; a szolgálat természetesen nem szí-
vességből történik, de mégis sajátságos, hogy quos peremtores 
habuimus, eos nacti sumus defensores ! 

— Rossini kettős alapítványt tett egy zeneműre és an-
nak szövegére. Az előbbire nézve óhajtja, hogy melódia le-
gyen benne, a másikra pedig, hogy a szövegíró a morált tar-
tsa szemei előtt, melyet a mostani irók rendesen elhanyagol-
nak. — Sok irkász tanulhatna a lángeszű maestrótól : de akkor 
miből élne meg, és mikép szerezhetne 14 milliót mint Havin, 
ki ennyit hagyott hátra a piszkos bérből, melyet az egyház 
és tanítása ellen szórt káromlásaiért kapott. 

— Genfben ily czimü röpirat jelent meg : „Ein Bischof 
in Genf von Genf," melyben bebizonyittatik, hogy Genf al-
kotmányában semmi sem foglaltatik, mi ellenkeznék a pápa 
azon jogával, hogy püspököt nevezhessen oda ki, és a katho-
likusok körükben tisztelhessék főpásztorukat ; és a procla-
mait cultusszabadság is kedvező a katholikusok ezen jo-
gának. 

Corvina-egylet van alakulóban, mely népszerű iratok-
kal szándékozik a ponyva-irodalomnak más irányt adni, és 
annak mostani nyomorult termékeit kiszorítani. Irataiból 
minden vallási és politikai tárgy ki lenne zárva. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁX JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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Pesten, decemb. 5-én. 4 6 . II. Félév. 1868. 

TARTALOM: Kikből áll a megyei zsinat? - Hay-
nald Lajos kalocsai érsek beszéde. — Egyházi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

Kikből áll a megyei zsinat? 
(Folyt.) 

A mi a zsinatok megtartására, s megtartásának 
módjára vonatkozó positiv törvényeket illeti, a tri-
denti zsinat előtti időket bátran mellőzhetjük ; csak 
futólagosan legyen megemlitve, hogy az első általá-
nos határozat a megyei zsinatokra nézve a negyedik 
laterani zsinat által adatott k i , de már századok 
előtt voltak azok rendezve a legtöbb megyében par-
t iculars vagy szokásos jog által. A zsinat határozata 
ekkép szól : „Sicut olim a sanctis patribus noscitur 
institutum, metropolitan! singulis annis cum suis 
suffraganeis provincialia non omittant concilia cele-
brare, in quibus de corrigendis excessibus et mori-
bus reformandis, praesertim in clero, diligentem ha-
beant cum Dei timoré tractatum, canonicas regulás 
et maxime quae statutae sunt, in hoc generali conci-
lio, relegentes. ut eas faciant observari, debitam poe-
nam transgressoribus infligendo. Ut autem id valeat 
efficacius adimpleri, per singulas dioceses statuant 
personas idoneas, providas videlicet et honestas, 
quae per totum annum simpliciter et de piano abs-
que ulla jurisdictione sollicite investigent, quae cor-
rectione vel reformatione sunt digna, et ea fideliter 
perferant ad metropolitanum et sufîraganeos et alios 
in concilio subsequenti, ut super his et aliis, prout uti-
litati et honestati congruerit, provida deliberatione 
procédant, et quae statuerint, faciant observari, pu-
blicaturi ea in episcopalibus synodis annuatim per sin-
gulas dioeceses celebrandis. Quisquis autem hoc salu-
tare statutum neglexerit adimplere, a sui executione 
officii suspendatur, donee per superioris arbitrium 
ejus relaxet ur." (Can. 6.) 

A tridenti zsinat azon törekvéstől buzdittatva, 
hogy a számtalan exemtiók által becsúszott és az 

egyházra nézve oly hátrányos zavarokat minél előbb 
s minél gyökeresebben orvosolná, ezen czéljának elé-
résére a megyei zsinatok isméti sürgetésében hitte 
föltalálni a legalkalmasb eszközt, miért is ekkép 
rendelkezett: „Synodi quoque dioecesanae quotan-
nis celebrentur: ad quas exempti etiam omnes, qui 
alias, cessante exemtione,.,interesse deberent, nec ca-
pitulis generalibus subduntur, accedere teneantur: 
ratione tamen paróchialium aut aliarum saecularium 
etiam annexarum, debeant ii, qui illarum curam gé-
rant, quieunque illi sint, synodo interesse. Quodsi in 
his tam metropolitan! quam episcopi et alii supra-
scripti négligentes fuerint, poenas, sacris canonibus 
sancitas, incurrant." (Sess. 24. c. 2. de reform.) 

Ezen határozatban kétségkívül főleg az ott elő-
sorolt egyéneknek kötelmök emeltetik ki a zsinaton 
megjelenni. De már fönebb emiitettük, hogy, ha va-
lamely egyházi szabály a püspököknek a zsinatok 
megtartását meghagyja : a zsinat fogalmát ugy veszi 
mint jogintézményét, és azért a zsinatokat ugy ki-
vánja megtartatni, mint jogilag azok Jmeg vannak 
alapitva. Másrészt szintén föl volt emlitve, hogy 
ha valamely törvényben mind azok fölsoroltatnak, 
kik a zsinaton részt venni köteleztetnek, a tör-
vényhozónak praesumtiv szándoka az, hogy az 
elő nem soroltak nem okvetlenül meghivandók.Ezen 
eset forog fönn az idézett határozatra nézve. A tri-
denti zsinat tehát kimondja mind azt, kik kötelesek 
megjelenni, mind azt, kik meg nem hivandók, vagyis 
a tridenti zsinat határozatában meg van fejtve a 
kérdés : kikből áll a törvényes megyei zsinat ? 

A törvény szavait véve a székesegyházi kápta-
lanokról és püspöki helyettesekről mint olyanokról 
nem tétetik emlités. Az ő kötelezettségükről, illetőleg 
jogukról a zsinatra nézve, ha csak valamely részle-
tes jog nem intézkedett, csak a szokás-jog határoz-
hat. (Jelentékeny befolyás tulaj donitta tik azonban 
a káptalanoknak a zsinati határozatokra, a mennyi-
ben a püspök a határozatok érvénytelenségének 
terhe alatt köteleztetik a zsinaton hozott határozato-
kat kihirdettetésök előtt véleményezés végett a káp-
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talannal közleni. Ferrar. Promt. Bibi. Syn. Dioec. 
nr. 20.) Némelyek ugyan a cap. ult. de his, quae 
fiunt a praelato (X. lib. III. tit. 10.) nyomán akarták 
származtatni a káptalanok jogát, azonban itt csak 
arról van szó, hogy a canonici cathedrales jogosul-
tak a tartományi zsinaton megjelenni. Ebből pedig a 
majori ad minus módjára következtetést vonni aligha 
volna helyes. Tartományi és megyei zsinatok két lé-
nyegileg különböző intézmény, és oly törvények, 
melyek kizárólag az egyikre szólanak, nem vihetők 
át a másikra, még azon oknál fogva sem, mintha ha-
sonló törvény ugyanazon okból az utóbbi intézményre 
nézve is kivánatos volna. Ehhez még a következő is 
járul. A tartományi zsinatokon a káptalanok a püs-
pökök irányában természetes őrei nem csak saját jo-
gaiknak, hanem egyszersmind az egész clerus jogai-
nak is; itt ők mintegy képviselői a megyéjökbeli 
clerusnak. A megyei zsinatokon ellenben jelen levén 
a megyei clerus, ily képviselőségre nincs szüksége. 
Ha még azt is figyelembe veszszük, hogy különösen 
a tridentinum szerént a cura animarum a főkellék, 
melyhez a zsinaton való megjelenhetés kötve van, 
könnyen következtethető, hogy a székeskáptalanok 
mint olyanok a püspöki zsinathoz, de jure comnuni 
nem tartoznak, Némi érvül szolgál erre nézve a tény 
is, melyet XIV. Benedek szintén fölemiit, hogy tud-
nillik a régi zsinatokon a kanonokok mint olyanok 
nem említtetnek. „Nunquam canonicos specialiter no-
minatos invenimus." (De Syn. dioec. 1. III. c. 4.) A 
tudomány azonban igen hajlandó azon véleményre, 
hogy a káptalanok és a püspöki általános helyettesek 
a zsinat tagjaiközé tartoznak és e mellett a káptalanok-
nak megengedi, hogy a kebelökből választott küldöt-
tek által képviseltessék magokat a zsinaton. Benedek 
idézett munkájában c. 3. u. 3. V. Sixtus ;ezen határo-
zata fordul elő : Vicarius Generalis praesente Archi-
episcopo vel episcopo neque locum in Synodo 
dioecesana aut in capitulo a jure communi habere 
aut praetendere potest ; evvel ellentétben XIV. Ger-
gely szerént az általános helyettesnek a zsinaton való 
jelenléte omnino necessaria est, et primum locum 
post Archiepiscopum vel Episcopum habere et obtinere 
debet. A káptalanok ebbeli jogára nézve — eltekintve 
a légitima consuetudo-tól — fölhozatik, hogy a zsi-
naton alig lehet szó olyasmiről, mi a káptalant nem 
érdekelné. Azonban ezen körülmény a mellett szól 
ugyan, hogy a káptalanok is részt vegyenek a zsina-
tokban, de egymaga még jogi alapot nem képez arra, 
hogy jelen is kell lenniök, hacsak jogérvényes szo-
kás is nem járul hozzá. E szerént csak annyit lehet 

mondani, hogy kivánatos volna, miszerént ily köte-
lezettsége, illetőleg joga lenne a káptalannak is, és 
hogy ezen körülmény gyakran forrása lett a szokás-
beli jog képezésének e tekintetben. Azért mondja 
XIV. Benedek is saját koráról szólván: „Atnihilomi-
nus juxta praesentem disciplinam ad dioecesanam 
synodum invitandos esse canonicos Ecclesiarum ca-
thedralium communiter asserunt Doctores" (1. III. c. 
4.) és kinyilatkoztatja, hogy ha a zsinaton oly tár-
gyak kerülnének szőnyegre, melyek a kanonokokra 
vonatkoznak, a tudósok mindnyájan azon vélemény-
ben vannak, hogy azoknak nem szabad magokat tá-
vol tartani a zsinattól. 

Azon egyének közül, kik a tridenti határozat 
szerént nem soroltattak el mint olyanok, kik a zsi-
nathoz tartoznak, csak az általános helyetteseket és 
székesegyházi kanonokokat emeltük ki, az utóbbiakat 
különösen azért, mivel a székeskáptalanok kétségkí-
vül a megyei testületeknek egyik legfontosabbikát 
képezik. A többiekre nézve elegendő XIV. Be-
nedek részletezésére utalni. Nagyobb határozottság 
végett itt csak azt akarjuk ismételni, mit már fönebb 
mondottunk. Tudnillik: a tridenti zsinat által fölem-
lített egyének oly módon tartoznak a megyei zsinat-
hoz, hogy joguk és kötelességök is van ott megjelenni, 
a föl nem emiitettek pedig de jure communi nem tar-
toznak oda; ha ezek ily jogosultságot követelnek, ez 
csak a jus particulare n alapulhat. Azonban, ha vall-
jon azok, kik de jure nem tartoznak a zsinathoz, bi-
zonyos körülmények közt meghivandók-e, és ha meg-
hivatnak, kényszerittethetnek-e a megjelenésre, más 
kérdés, és össze nem zavarandó a fönforgóval. Ezen 
kérdésre a valódi feleletnek kulcsául mindig azon fok 
szolgálhat, melyen az illető a püspöki jogható-
ságtól függ. A s. Congregatio egyes határozatait föl-
hozza XIV Benedek (c. 4—6.) 

Ezek szerént az egyszerű javadalommal felru-
házottak nem kényszeríthetők a zsinatbani megjele-
nésre, hacsak jogérvényes szokás máskép nem ren-
delkezik. Ellenben simplices Sacerdotes non benefi-
ciati et clerici Sacris Ordinibus initiati pai'iter non 
beneficiati kényszeríthetők a zsinatba, ha „de refor-
matione morum sive de aliqua re concernente totum 
clerum vel de intimandis decretis partis in Synodo 
provinciali" van szó. Ez utóbbi esetben a püspök kö-
teles a meghivóban nyíltan kitenni, hogy ily ügyek-
ről leend szó. (1629. deczember 15.) 

A s. Congregatio conciliie tekintetben szigorúan 
a tridenti zsinat határozatához ragaszkodik. A me-
gyei zsinatot ő is tüzetesen meghatározott, körülirt 



jogintézménynek tartja, melyre nézve a meghatáro-
zott egyéneknek kötelezettségük de joguk is van. En-
nek bebizonyításául legyen szabad egy határozatot 
fölhozni, melyet a sacra Congregatio 1720-ban 
a canariai szigetek püspökének egyik kérdésére ho-
zott. Az emiitett püspök tuduillik azon körülményt 
terjeszté a Congregatio elé, hogy a szigetek nagyel-
szórtsága miatt a canonok értelme szerénti megyei 
zsinatot nem tarthat, kérdi tehát, mi volna teendő' ily 
esetben? A Congregatio következőleg válaszol: „Re-
liquum est, ut tuis postulatis respondeam. Primum 
difficultates dioecesanae congregandae Synodi nobis 
ob oculos ponis, et eae quidem maximae sunt, vetant-
que profecto omnem ecelesiasticorum conventum 
fieri. Verum sacra Congregatio certior a te fieri cu-
pit, an in unaquaque insula possent per annos sin-
gulos definito a te per edictum loco ac die, automnes, 
aut major Clericorum pars, q u i b u s S y n o d o in-
t e r e s s e j u s e s t , commode coire, vices suas uni aut 
pluribus procuratoribus delegaturi ; et an qui electi 
fuerint, possent, accepto authentico legationis suae 
testimonio, statuto pariter tempore te convenire, ut 
referrent ecclesiarum suarum statum, cleri et populi 
mores, religionem, pietatem, templorum decus, piorum 
locorum administrationem, ceteraque omnia, quae opus 
forent. Collatis tunc ipse consiliis, quid agendum esset, 
imperares, v e l u t i d e S y n o d i s e n t e n t i a , irnpe-
rataque illi ad suos adducerent, curarentque perfe-
ctum iri, id enimvero S y n o d i s p e c i e m obtineret, 
maximumque inde fructum caperes. . 

Ezekből eléggé kiviláglik fönebbi állitásunk 
igazsága, és azért csak ex superabundanti jegyezzük 
meg, hogy a Congregationak idézett válasza szerénti 
gyülekezetet XIV. Benedek sem tartja valódi zsinat-
nak, hanem csak a körülmények által javalt némi 
pótlékául a zsinatnak; mert erről szólván mondja: 
Qua in re praestat audire sacram Congregationem 
Concilii, quae praecipuas suggerit industrias s u b -
s t i t u e n d a s Synodo, quum Synodus ab episcopo 
fieri nequit. 

Nézetünk mellett mint legvágóbb adat harczol 
a Congregationak azon határozata is, melyet ez egy 
leridai poenitentiarius fölebbezése következtében ho-
zott, ki tudnillik panaszt emelt a miatt, hogy a zsinat-
ból ki lőn zárva. XIV. Benedek ezen esetet fölhozva 
ekkép szól: „Episcopus Illerden. a sua Synodo dioe-
cesana tenta vit excludere Canonicum poenitentiarium, 
quia, ut ajebat, in jure cautum non reperitur j u s 
i l l i e s s e i n t e r v e n i e n d i S y n o d o . Sed interpo-
sita a poenitentiario appellatione ad Sacram Congre-

gationem Concilii haec censuit eum nequaquam ex-
cludi posse ; si enim invitandi et admittendi sunt cae-
teri Canonici, eo magis visus est admittendus Cano-
nicus poenitentiarius, qui est q u a s i p a r o c h u s 
totius Dioecesis." Azon körülmény, hogy itt is külö-
nös suly fektettetik a cura animarum-ra, u j érvet 
szolgáltat azon nézetünknek, hogy a lelkipásztorko-
dás vétetett főjellegül, melyhez a zsinati jogosultság 
csatoltatott. 

Többre hivatkozni fölöslegesnek tartjuk. A ki 
csak fölületes pillantást vetett is XIV. Benedek nagy-
szerű müvére „De Synodo Dioecesana", különösen 
a ki olvasta a „de laicis" czirnü értekezését (1. III. c. 
9.), a hol bebizonyitja, hogy a laicusoknak semmi 
joguk sincs a zsinathoz, a contrario okoskodva okvet-
lenül be fogja látni, hogy a megyei zsinatok ügyét 
legmélyebben, legbővebben tárgyaló nagy iró a cle-
rusnak azon jogát, melynél fogva a megyei zsinatra 
meg kell hivatnia, elismeri és védi. 1-k. 

(Vége kov.) 

Havnald Lajos kalocsai érsek beszéde a magyar delega-
tió nov. 20 ki közös ülésében. 

A külügyi költségvetés megvizsgálására kiküldött albi -
zottságjelentése előttünk fokszik. Előbb-utóbb szavazunk reá. 
Én szivesen hozzájárulandok e jelentés értelmében azon pénz-
összegek megszavazásához, melyeket a közös külügyminiszté-
rium költségelőirányzatában kivánt, mint arra szükségeseket, 
hogy az osztrák-magyar birodalom méltóságát külföldön kel-
lően képviselhesse, annak érdekeit a külországokkal és hatal-
masságokkal szemben diplomatiai téren megoltalmazhassa 
előmozdíthassa. 

Tenném pedig ezt minden észrevétel nélkül, ha egyéb 
nem feküdnék előttünk, mint a költség-előirányzat, ha semmi 
nem állott volna szemünk előtt, mint azon okok, melyeket az 
egész költségvetésnek, s ahol szükséges volt, egyes tételeinek 
támogatására az albizottsági tárgyalás közben fölhozott a kül-
ügyministerium. 

De ez irányban több történt. A költség-előirányzattal 
együtt elénkbe adatott a vörös könyvnek második része is, az 
ily könyveknek természeténél és különös rendeltetésénél fogva^ 
kétségkívül a végre, — hogy a külügyminisztérium azon el-
járását igazolja, melynek költségeit mi adjuk Honnan ismét 
mi reánk nézve az következik, hogy midőn mi a költségeket 
megszavazzuk, ezáltal nem csak pénzt szavazunk meg, hanem 
beleegyezésünket is azon elvekbe és tanokba, melyek a kül-
ügyminiszter eljárása alapjául szolgálnak, azon politikának 
jóváhagyását, melyet ö követett. 

S épen ez oknál fogva, — fájdalom, nem vagyok azon 
szerencsés állapotban, hogy különösen a romai szentszékkel 
folytatott tárgyalásokra nézve szavazatomat ily értelemben 
adhassam ; sőt tartozom meggyőződésemnek, az igazságnak és 
jognak azzal, hogy, bárha perczeink megszámitottságánál és 
teendőink sokaságánál fogva röviden, de mégis némi észre-
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vétellel magyarázzam meg a költség megajánlásához való 
járulásomat. 

Megemlítem, hogy nézetem szerént ezen tárgyalások 
egész kiterjedésűkben ugyan bizottmányunkat közvetlen nem 
érintik, mert azok C3ak kifolyásai, következményei és mintegy 
tovább szövődése azon eljárásnak, melyet a Lajta balparti 
birodalom kormánya és törvényhozása a Lajta balparti biro-
dalom kath. egyháza ellenében követett. De szóihatásunk még 
is van hozzá, miután nagyfontosságú elvek és tanok érintetnek 
általok, és szavazatunknak súlya is beleesik az azon tárgya-
lásokon főmozzanataiban áthúzódó érvelés mérlegébe. 

Észrevételeimet tehát megteendő, először köszönetemet 
mondom a magas külügyérségnek azon támogatásért, melyben 
az 1867-i decz. 16-án kelt sürgöny szerént részesité a külha-
talmasságoknál is Roma igazait. Köszönetet mondok ezért 
nem csak mint katholikus és főpap, hanem mint aki az osz-
trák-magyar birodalom javát szivén hordja, mint kedves ma-
gyar hazánk hü fia. Mert midőn a római szentszék birtokjo, 
gát védi a külügyminisztérium, akkor és ez által egyszersmind 
visszautasitá azon elvet, melynél fogva az olasz nemzetegy-
ségi tekintetből ostromoltatik a szentszék birodalma ; kárhoz-
tatá azon törekvéseket is, melyek ugyanazon, csak más sza-
vakba öltöztetett elvnél fogva hozzánk közel eső birodalmi és 
hazai érdekeket fenyegetnek. Kárhoztatá azon törekvéseket) 
melyek a német nemzet-egység czéljaira az osztrák-magyar 
birodalom létét s ezzel kedves hazánk jóllétét és európai jelen-
tőségét veszélyeztetik ; kárhoztatá azon, minket még közelebb 
érintő különféle nemzetegységi rajongásokat is,melyek honunk 
államjogi állapotát felforgatni és Magyarország hü népeinek 
azon testvéries együttélését és összetartozását aláásni indul-
tak, mely a magyar történet fényes évszázadain keresztül e 
hon minden ajkú lakóinak közreműködése, vitézsége és áldo-
zatkészsége által megalapította, fenntartotta, és öregbítette 
hazánk nagyságát, — nemzetünk dicsőségét. 

Midőn tehát megszavazandom a költségeket, az által 
hozzájárulásomat tettleg tanusitandom az ily irányban köve-
tett politikához. 

De nem teendem ezt azon tanokra és elvekre nézve, 
melyeket a magas külügyminisztérium mint a kath. egyház-
nak a házasság körül minden idő szerénti tanait és elveit hir-
detett 1868 márcz. 10-én kelt sürgönye által a katholikus 
egyház fejének, a katholikus hitigazságok fő őrének, Roma 
püspökének. 

Nem nyilvánitandom szavazatommal beegyezésemet 
azon elvekbe és tanokba, melyeket mint az állam és 
egyház, az állam és iskola, az egyház és iskola közötti vi-
szonyra vonatkozókat hirdet szint'azon sürgönyében a kül-
ügyminisztérium. 

Nem ismerhetem el, hogy Roma valaha elfogadta volna 
azon universitási rendszert, mely Franeziaországban minden 
más országok egyetemei természetétől és rendeltetésétől elté-
rőleg, Frankhon minden iskoláit és egész tanrendszerét körül-
övedzi ; — nem ismerhetem el, hogy Roma valaha jóváhagyta 
volna azon elveket, melyeken a brüsseli egyetemnek mostani 
rendszere s működése fölépül ; — hogy tehát a római szent-
szék, mint ez ugyanazon sürgönyben mondatik, önmagá-
val jönne ellenkezésbe, midőn az ezen intézetek alapjául 
szolgáló elvekkel ellenkezőket hirdet. 

Nem ismerhetem el, hogy Romának az ugyanazon sür-
gönyben emiitett „engedékeny sympathiái" Francziaország 
iránt annak a kath. egyház elveivel és intézményeivel ellen-
kező törvényeire vonatkoznak, nem pedig egyéb örvendetes 
valláséleti jelenségére s kormányfiainak Roma iránt gyakran 
tanusitott jóakaratára. 

Végre szavazatommal nem hagyandom jóvá azon egész 
eljárást, mely a tárgyalások szerént a kormány által a romai 
szentszék ellenében követtetett. 

Midőn igy megtevém észrevételeimet azokra, mik a vö-
röskönyv tartalmában reám nézve kellemetlenek : teszek egy 
észrevételt egy olyanra is, mi nagy szívességgel mondatott el 
a magyar püspöki kar iránt. Értem azon dicséretet, melyben 
ezt a t. külügyministerium julius 3-ki sürgönyében részesiti. 
Kötelességemnek tartom ugyanis megjsgyezni, hogy ezen di-
cséret nagyrészben a magyar kormányférfiakat illette volt 
meg, kiknek körültekintő, mérsékelt és tapintatos eljárása a 
magyar püspöki kart, mely az egyház elveit és igazait min-
denkor hiven, de ugy védendi meg, hogy hazájának alkot-
mányos voltát és e hon minden vallású polgárainak békés és 
nyugalmas együttélését szem előtt tartsa, azon kinos helyzetbe 
nem hozta volt, hogy megsértett hitelvei, vallásszabadsága és 
egyházi intézményei fölött fájdalmasan följajdulni kény-
szerült volna. 

Ezen észrevételekkel tartoztam a méltányosságnak, az 
igazságnak, a jognak, önmeggyőződésemnek, törvényhozói 
becsületességemnek és azon magas háznak, mely nézeteim te-
kintet nélküli kimondása iránt kötelességeket rótt reám akkor, 
midőn meg nem érdemlett bizalmát tanusitván irántam, azon 
nagy megtiszteltetésben részesített, hogy mélyen tisztelt uraim ! 
önök gyülekezetének tagjává választott. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. k. ap. Felsége a tormaji czimzete apátságot P e t y e r e c z 

András rozsnyói tiszt, kanonoknak, alesperes- s rappi plebanusnak dij-
men-esen, G a g a n e c z József eperjesi g. kath. püspöknek pedig az 
egyházi téren szerzett érdemei elísmeréseül titkos tanácsosi czimet a di-
jak elengedése mellett méltóztatott legkegyelmesebben adományozni. 

KOLOZSVÁR, nov. 17-én. 1868. Mult vasárnapon, 
nov. 15-én kedves szép ünnepélyünk volt. E napon szentel-
tetett fel a felső szénutezában a ház, mely elemi iskolai és 
óvodai helyiségül fog szolgálni. Az épület, mely 3400 fton. o. 
é. vásároltatott, 2500 forinton iskolai czélokra helyreállítta-
tott, áll két iskolai nagyobb és egy ovodai kisebb szobából, a 
tanitónak lakul szolgáló 3 szobából és egy konyhából, s a 
tanítónőjtszámára lakásul kijelelt 2 szobából és egy konyhá-
ból, van két pinczéje, tágas udvara és terjedelmű kertje, 
mely nemcsak a tanító és tanítónő számára veteményes ker-
tül szolgáland, hanem elég tágas tért is adand az iskolai és 
óvodai gyermekeknek játszásra, szórakozásra. 

A telket kőkertnek mondja a lakosság, mivel utczafe-
löli része kőfallal van bekeritve. A telek és épület hajdan a 
jezsuitáké volt, a felső szénutezának kellő közepében fekszik 
s az iskolakötelezett gyermekekre nézve könyen hozzáfér-
hető. Iskolának és óvodának jobb helyiséget nem is lehetett 
volna találni. Örül az embernek lelke, ha a szép tágas épü-
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lotet és kertet látja, és a jótéteményre gondol, melyet az ott 
— Isten segítségével megnyílt iskola és óvoda idő folytán 
eszközölni fog. 

A felszentelési és megnyitási ünnepély a mondott na-
pon délelőtt 11 órakor kezdődött. Az elemi főiskola negye-
dik osztályának tanulói kezdették azt meg gyönyörű ösz-
hangzásu énekkel buzgó tanitójok G a z s i J ó z s e f vezetése 
alatt, kiről közbevetőleg mondom: adjon isten minden elemi 
iskolának ily jeles tanitót. Elhangozván a kedves dallam, 
főt. L ő n h a r t F e r e n c z praelatus és plébános ő nagysága 
a követkoző lelkes beszédet tartotta; 

„Tisztelt gyülekezet ! 
Egy elemi iskolaháznak s a vele egybekötött óvodának 

felszentelésére és megnyitására gyültünk össze. Az elemi is-
kola oly nyilvános intézet, mely a gyermeket kellő oktatás 
által oda vezetni törekszik, hogy mint ember és polgár a 
társadalomnak használható tagja lehessen, mint keresztény, 
mint Isten képére teremtett lény, végczélját, mely az örök 
boldogság biztosan elérhesse. Az elemi iskolának feladata 
tehát, hogy a serdülő gyermeket valláserkölcsi nevelésben 
részesítse, s annyi ismeretet nyújtson neki, mennyi megkíván -
tatik a végre, hogy a polgári pályának bár melyik ágát vá-
lasztja is magának, arra a szükséges előkészülettel, mint to-
vábbi kimüvelödésének és előhaladásának alapjával birjon. 

Az elemi iskolának ezen elhivattatása magában hordja 
létezésének szükségességét és hasznos voltát. 

Avagy mi szükségesebb és hasznosabb mint az iskola, 
hol a boldogitó szent hitnek magvai hintetnek el a gyermek 
elméjébe és szivébe,sagyermekiszivvallás-erkölcsiérzelmekre 
és cselekvényekre szoktattatik, melyek nélkül az ember nem 
Isten képéhez hasonló lény, nem jó polgár, nem jó hazafi, 
nem képes arra, hogy emberi méltóságát fentartsa és örök 
üdvét elérje ? 

Mi szükségesebb és hasznosabb mint az iskola, mely 
kifejti és kiműveli a gyermek tehetségeit, elméjét hasznos 
ismeretekkel gazdagítja, szorgalomra, munkásságra, rendre 
és illemre szoktatja és igy jövendő boldogulásának alapját 
megveti ? 

Tudatlanság, vallástalanság és erkölcstelenség nem-
csak egyes embereknek, hanem családoknak, városoknak és 
népeknek ártalmára, romlására szolgál. Tudatlanság és val-
lástalanságban tenghet az egyén és a nép, de nem él, nem 
virágzik, nem gyümölcsözik. Valamint a pincze sötétségébe 
helyezett növény vékony, gyenge ágakat hajt és leveleinek 
elsárgulásában közel pusztulását jelenti, uj életre pedig csak 
akkor támad, ha a világitva melegítő nap sugárainak jótékony 
befolyása alatt áll : épen ugy van az emberrel is ; a két egész-
séges kéz mellé, melyei Isten megáldja, élénk valláserkölcsi 
érzetre, állásának, elhivattatásának megfelelő ismeretekre van 
szüksége, mert ezek adnak ügyességet, életrevalóságot, mun-
kát, bizodalmat, anyagi és erkölcsi előhaladást. 

Tisztelt gyülekezet ! Régen megmondta azt a Szentírás : 
hogy elvész a nép, mely a tudomány nélkül van. E szent sza-
vak igazsága szól az egyének, a családok, a nemzetek és 
országok életéből ; de nekem ugy tetszik,soha behatóbban, soha 
sürgősebben nem szólhattak amaz örök igazságú szavak mint 
napjainkban és épen hozzánk, midőn minden előre haladni 

törekszik, midőn a rövid évek alatt közelünkben elrohanó 
gőzmozdony megnyitja Kolozsvárt a világ forgalmának, meg-
könnyiti a külföldi ipar terményeinek beszállítását és utat 
nyit a vállalkozás szellemének. Valljon ha akkor magunk 
nem birunk versenyre szállani s a versenyt kiállani, nem má-
soké lesz-e az előhaladás, a jóllét, a dicsőség, — miénk pe-
dig a hátramaradás, az elszegényedés, a szégyen ? — És, ké-
rem, ne mondja senki, hogy e megjegyzés, ez igazság csak a 
felsőbbkörü tudományosságra és ismeretekre vonatkozhatik, 
nem pedig azon körre is, melynek a most megnyitandó iskola 
szánva van. Mert lia egyfelől bizonyos, hogy alap nélkül to-
vább épiteni nem lehet, bizonyos más részről az is, hogy a 
legigénytelenebb állású és sorsú embernél is megbecsülhetet-
len előny és jótétemény az elemi iskola-adta valláserkölcsi 
jellem, mely megbízhatóvá, s a tudás és ismeret, mely ügyes-
sé, ajánlatossá sőt keresetté teszi az embert, akár forgassa 
az a kőművesnek csákányát, akár az ácsnak bárdját, akár 
a kertész vagy napszámosnak kapáját. 

íme tehát az elemi iskolának és jelesen annak, melyet 
ez ünnepélyes perczben felszentelni, s a kath. egyházmegyei 
képviselő testület nevében nyilvános használatra megnyitni 
szerencsém van, szükségessége haszna és áldása, mely annál 
nagyobb e városrészre nézve, mennél távolabb esik a felső 
szénutcza a városban létező többi iskolától, mennél mosto-
hábbak e városzrész lakói egy részének anyagi viszonyai, s 
mennél terhesebbé vált gyermekeiknek ily viszonyok közötti 
iskoláztatása. 

Hála és imádás és dicséret Istennek, hogy az iskolai s 
a vele egybekötendő kisdedóvoda létesülhetett s a közhasz-
nálatra megnyittathatik. De a sziv lenbensőbb érzetéből fa-
kadt mély elismerés és köszönet azoknak is, kik ezen iskola 
létesitéséhez tanácscsal, ügyekezettel, pénzáldozattal járulni 
szivesek valának. A legbensőbb tisztelet és hála érzetével 
emlitem meg a jóltevőket : nmltgu. kalocsai érsek Haynald 
Lajos urat ki 1000 frtot erdélyi ftment. kötvényben — nmlgu 
erdélyi püspök Fogarasy Mihály urat, ki 1000 frtot ttm. köt-
vényt, — t. Schütz József tiszteletbeli gondnok urat, ki ha-
sonlóul 1000 frt. ftm. kötvényt, — a minden jót és nemeset 
oly örömest felkaroló kolozsvári tekintetes nemes tanácsot 
és képviselő testületet, mely a városi pénztárból évenkénti 
300 frtot, — az annyi jót eszközlö kolozsvári kisegitö pénz-
táregyletet, mely három évre évenkénti 100 frtot, — orszá-
gos ügyvéd és egyházmegyei pénztárnok Groisz Nándor urat, 
ki készpénzül 300 frtot, - országos ügyvéd és egyházmegyei 
képviselő t. Simon Elek urat, ki készpénzül 300 frtot 
— egyházmegyei képviselő t. Korbuli Bogdán urat, ki 100 
frtot földerhermentesitési — t. Akoncz János em. képviselő 
urat, ki 40 frtos nemzeti kölcsön-kötelezvényt fizetni szives 
volt, — t. Wolf János algondnok urat, ki ezen iskola érde-
kében templomunk pénztárának kölcsönképen 800 frtot 
adott, és egy névtelent, ki az iskola javára 300 frtot bizto-
sított. Fogadják a nevezett urak és testületek, mint nemes jói-
tevőink a legszívélyesebb hálának kifejezését, melylyel tisz-
teletreméltó neveiket és jótéteményeiket a közelismerésnek 
átadom; szálljon reájok Istennek jutalmazó áldása, és enged-
je a Mindenható, hogy nemes tetteiknek örömét ezen óvodá-
val összekapcsolt iskolának felvirágzásában lássák és tartó-
san élvezzék. 
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Tisztelt gyülekezet ! nem feleltem volna meg kötelessé-
gemnek, ha ezen ünnepélyes alkalommal meg nem emlékez-
ném kath. egyházmegyénknek jeles képviselő testületéről, 
melyet ezen iskola felállításának dicsősége első sorban meg-
illet. E képviselő testület adta az iskola létesítéséhez az első 
ösztönt, lelkesen ápolta a megpendített ügyet, s nemes töre-
kedésében mindaddig meg nem nyugodott, mig tanácskozá-
sait, fáradozásait a sikernek dicsősége nem koronázta, fényes 
bizonyságául annak, mily nemeset, mily nagyot, mily üdvö-
set képes az egyházban egy buzgó képviselő testület létesí-
teni. Meghatottan adok azért hálát a lelkes gondoskodás- és 
fáradozásért ; szerencsésnek vallom magamat, hogy e testü-
let által képviselt hivek szolgálatára hivott az isteni gondvi-
selés, és hogy e testületre s a kedves hívekre Istennek leg-
szentebb áldását lekönyöröghetem !" 

Ezen látható megindulással elmondott hatásos beszéd 
után ő nagysága elvégezte a szokásos imákat, melyekben az 
Ur áldását kérte a zsenge intézetre s miután szentelt vízzel 
meghintette a termeket, ismét megszólalt és az ezen iskolá-
ban működendő tanitó és tanítónőhöz, kikről mindnyájan 
reméljük, hogy fontos elhivatásuknak lelkiismeretesen meg 
fognak felelni, a következő szavakat intézte : 

„Tisztelt gyülekezet ! Fel van szentelve az iskola és óvo-
dának háza és megnyilik az a közhasználatra, mely hogy 
sikeres és üdvös lehessen, a mindenható Ur Istennek segitő 
szent kegyelme mellett, leginkább azoktól függ, kik ezen 
iskolában az oktatással vannak megbízva. 

Önhöz intézem azért tisztelt tanitó, és önhöz tisztelt 
tanítónő ! atyai szavaimat. A közbizodalom választotta e 
pályára, s a főpásztori kegyesség erősitette meg a hivatalban, 
melynek ezentúl munkásságukat, buzgalmukat, életüket 
szentelni hivatva vannak. Az mit ezen elhivattatásukban 
tenniök kell, ebben áll : szó és példa. A szó, mely sz. hitet, 
értelmiséget, tudományt, a példa, mely vallásosságot, tiszta 
erkölcsiséget és hazaszeretetet visszatükrözik. Ily szóval 
fognak tanitani, ily példával fognak nevelni. "lidőn a gyer-
mek elméjébe hasznos ismereteket csepegtetnek, műveljék 
annak szivét is. Czélt tévesztenének, ha akár az egyiket, 
akár a másikat elhanyagolnák ; mert a gyermekeknek nem-
csak feje, hanem szive is van, s a társadalomra, magára az 
egyéniségre nézve egyaránt káros, ha akár az elme, akár a 
sziv világa durván és műveletlenül marad. Tanitsák és ne-
veljék a gondjaikra bizandó kisdedeket vallásos türedelemmel 
és odaadó szeretettel; a szeretet, mely a gyermekeknek 
isteni barátját az Ur Jézust követi, örömmel vezetendi önö-
ket az iskolába és nem engedendi felejteni azt, hogy e gyer-
mekek Istennek teremtményei, az édes hazának szülöttei, a 
nemzetnek reményei, kiket elhanyagolni vagy bármi tekin-
tetben megbotránkoztatni Isten és a haza elleni vétek; a 
szeretet, mely oktatásukat, s ha feddeni kell, fegyelmi eljárá-
sukat át fogja lengeni, szeretetet és bizodalmat és ragaszko-
dást fog a gyermek szivében felkölteni, és kimondhatatlanul 
megkönnyitendi a nehézségeket, melyekkel a lanitói pályán 
küzdeni kell ; e szeretet soha sem engedendi, hogy a gyer-
meknél mutatkozó pillanatnyi sikertelenség miatt türelmet 
veszítsenek, kitartással és béketűréssel fogja felvértezni, és e 
kitartás Isten után eredményre fogja vezetni; e szeretet nem 
engedendi csüggedni, ha pályájukon hálátlansággal fognak 

találkozni : a gyermek hálátlanságát kárpótolja az Isten, a 
jóknak megjutalmazója. Lépjenek hát szeretettel és bizalom-
mal a pályára, melyre hivatva vannak ; kisérje Istennek ál-
dása buzgó tanításukat, vallásos példájokat, hazafias ügye 
kezetöket, adjon sikert és kitartást most és mindörökre. Am." 

A beszéd végeztével három kis leány és két fiu meg-
ható szavakkal adott hálát az iskola jóltevőinek és Isten ál-
dását kérte az iskolára. Majd ismét az egyházmegyei főgond-
nok, főkormányszéki alelnök Groisz G-usztáv ur ő nga fe-
jezte ki a képviselő-testület nevében a praelatus-plébánus ő 
nga iránt köszönetét és elismérését azon fáradozásokért, me-
lyeket az iskola létesítése ügyében tanúsított. Befejezte az 
örvéndete3 ünnepélyt a gyermekek szép éneke és eloszlot-
tunk azon imaszerű óhajtással : hogy a mindenható Ur Isten 
áldása lebegjen az iskolán és annak vallási és emberiségi 
tekintetben jótékony működésén. 

Az ünnepélyben minden rangúak és vallásúak vettek 
részt ; a tágas termek alig valának képesek a vendégeket 
befogadni : mindnyájan meg voltak lepetve és elégedve az 
épület- és helyiséggel, és lelkökben örvendettek, hogy Ko-
lozsvár egy uj iskolával és épen a városnak azon részében 
gazdagodott, hol annak szüksége legérezhetőbb volt. 

Tudósításom hiányos lenne, ha hálával nem emlékez-
ném: főgondnok Groisz Gusztáv ur ő méltóságáról, ki elhal-
mozott hivatalos teendői mellett is annyi utánjárással, buzdí-
tással, tanácscsal és érdekeltséggel viseltett ezen iskola iránt. 
— Wolf János gondnok és Heigl József építész urakról, kik 
főleg az épület teljes helyreállítása ügyében semmi fáradsá-
got nem kíméltek, és maguknak lelkes érdekeltségükkel 
annyi érdemet szereztek, mennyit csak Isten képes az ő vé-
getlen irgalmában megjutalmazni. (Egy. isk. Hetilap.) X. 

GENF, nov. Genf Helvetia főhelye folyton növekvő 
nagysága, és proselytikus szelleme által. Egyszersmind a 
radicalismus székhelye. Nem csoda, ha a protestantismus 
központja erre fejlődött. A radicál kormányt nyugtalanítja 
Mermillod jelenléte, kitől megtagadja a püspöki czimet, ami 
körülbelöl oly értelmes dolog, mintha valaki tagadná a tényt, 
hogy Algier a francziák által meghódittatott. Mi jelentősége 
van annak a kormányra, mily czimen kormányozza M. híveit. 
Az államtanácsnak valljon van-e lelki joghatósága a katho-
likusokra ? 

A protestantismus látván a kath. ügy haladását, azt 
minden uton akadályozni törekszik. A szövetségi alkotmány 
44-ik czikkelye az elismert keresztény felekezeteknek szabad 
vallás-gyakorlatot biztosit, minek következménye a katholi-
cismus szabadsága is. Tagadhatja-e ezt valamely államta-
tanácsos? Bármit csináljanak is, nem akadályozhatják val-
lásunk terjedését, mely egyedül nyújtja az élő mint változ-
hatlan dogmát, mig a protestantismus a vallási tagadás terén 
a semmiségre, vallási nihilismusra vezet. A protestáns kor-
mány Helvetiában vége felé jár, mert politikai radicalismus 
a vallási nihilismusra fajul át. A protestáns előitélet még 
ugyan egy ideig küzdeni fog, de már is súlyosan meg van 
sebesítve. Mindazok, kik Svájczot ismerik, tanúskodhatnak 
erről. Látogatói megnézik a templomokat, a kath. templo-
mok önként megnyílnak, a protestáns egyházakba csak fize-
tés mellett juthatni. 
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A kath. templom Isten háza, ezért oly szép az, mert a 
hivek jámborsága elözönli a művészet kincseivel. A kath. 
egyház a művészet dicsősége, mivel a hivek eröködve ipar-
kodnak Istennek méltó lakhelyet emelni. Itt a keresztények 
otthon érzik magokat. Nem igy van a prot. templommal, 
mely itten egy ember, egy cotteria, egy töredék gyülheiye. 
Semmi sem természetesebb hát, mint a bemenetelérti fizetés. 
A kath. pap simoniacussá lenne, ha igy tenne, eladván a 
szent dolgokat, pedig az ima a templomban a hivek közös 
joga. — A protestantismus Svájczban elfoglalta a katholi-
kusok régi szentélyeit a báseli, zürichi, berni, lausannei és genfi 
székesegyházakat, melyek most majd nem egyebek mint ze-
nészed termek, mert orgonáik nagyszerűek. Minden mi szép 
Helvetiában, a kath. művészetnek köszönhető. Nagyszerű 
faragványok ékitik az ős templomokat, melyek stallumaiban 
most a kanonokok helyett a consistoriumok tagjai foglalnak 
helyet. A fentartás eszköze ez. Mindenesetre többet ér a le-
rontásnál- A párisi Notre-Dame a forradalom alatt raktárnak 
használtatott. A convent egy határozata ugyan a lerombolást 
rendelte el, de a helyi hatóságok szénát raktak bele, a széná-
nak, vagy — a templomnak megőrzésére. Nem árulták el 
titkukat, mert ez veszedelmes leendett. A főtemplom igy 
megmenekült, de ha valaki azt állítaná, hogy ez igen szép 
szénaraktár, és ennek mintájára kell másokat is építeni, azt 
ugyan kinevették volna. A protestantismus egy kath. templom-
ban hasonlít a Notre-Dameban elhelyezett szénához. Ha va-
laki arról szólana, hogy 25—30 millió forinton emeltessék 
egy templom, hogy például Guizot ur ott szólhasson, furcsá-
nak fogná találni az egész világ, maga G. ur is. De a protes-
táns igehirdetők többek e Guizotnál, nagyobbak a tantekin-
télyre hiveiknél, nem meríthetnek ezek ugy, mint ő a bibliából ? 

A kath. templomi szószék csak azért oly magasztos^ 
mert aki onnét szól, Isten nevében beszél, és mögötte van az 
egész kath. hierarchia. Szava isteni súlylyal bir, és kiki hall-
gatja. Az áldozárnak joga van tanítani, és ezt Istentöl birja. 
Czime : nem tudománya, mert lehetnek hallgatói közöl tudó-
sabbak is, ő nem magától beszél, nem személyes tapasztala-
tait mondja el, hanem a hagyományt. 

Svájcz minden régi templomaiban a szószékek művészi 
müvek. Meg akarák az ősök tisztelni az isteni igét, melynek 
a pap csak viszhangja. A templom mostani üres falai megje-
lőtik a protestáns szellemet. A reformatio különben nem 
volt népszerű Svájczban. Még számos utcza megőrizte a 
szentek nevét. A hatóságok t. i. nem érezték magokat eléggé 
erősöknek, hogy az általános érzelemmel megküzdjenek, és 
eltöröljék minden nyomát azon hitnek, melyet erőszak és 
álnokság a néptől elragadott. A protestantismus ellensége a 
szép művészetnek, és azért mióta Svájczban uralg, semmit 
sem létesített. 

Vegyétek el a protestantismustól katholikus emlékeit 
és nem leend történelme. A berni kormány négy medvét 
tart, melyek államköltségen élnek. íme a berni köztársasági 
kormány legszellemibb vonása. ;Pedig ez is a feudális rend-
szerből maradi fenn, mert a medvék czimerét képezik. 

A svájczi lapok csak párisi levelezéseikből élnek. Genf 
és Lausanne erőlködnek irodalmi mozgalom fentartásán. 
De ha van is néhány hírneves tanára, ezek is idegenek. 
Szabadgondolkozók levén az ifjúságot a modern liberalismus 

irányába terelik. A külföldi forradalmi elemeket vonzván ide 
Svájcz elveszti nemzeti sajátságait. A catholicismus egyedüli 
fentartója lehet ez országnak, pedig legtöbb cantonjainak 
conservativek érdekei. Maradjon tehát hü communalis intéz-
ményeihez. Ez intézmények, melyekhez a protestantismus 
nem mert nyúlni, az európai socialismus befolyása alatt 
foszlányokba szakadhat. A katholicismus növekszik befolyás 
ban, de szükséges hogy a katholikusok szorosan tartsanak 
össze, és különösen Genf katholikusait illeti meg, hogy jó 
példával járjanak elől. 

IRODALOM. 
„De operibus supererogatoriis et consiliis evangelicis in gé-
néré scripsit Josephus S c h w a n e , Ss. Theologiae Doctor et 
Prof. in Acad. Regal. Monasteriensi. — Monasterii, Typis 

Theissing, 1868." 

A t. szerzőnek, kinek neve akathol. theologia-irodalom 
terén (tőle vannak : a) Das göttliche Vorherwissen. Münster 
1855. — b) Dogmengeschichte der vornicän. Zeit. Münster 
1862. — c) Dogmengeschichte der patrist. Zeit. 1866.) — 
eléggé dicséretesen ismert arra, hogy jelen irata, melynek 
bemutatásához fogunk, kedvező fogadtatásra tarthasson szá-
mot, — czélja mindjárt a bevezető sorokból kitűnik. 

Es ez nem más, mint a kathol. ker. egyháznak az oly 
jó cselekedetekről, melyek a szorosan vett kötelem korlátain 
túlterjednek (opera supererogatoria) és a tanácsokról (con-
silia evangelica) szóló, és nem egy tartalomgazdag munká-
ban, különösen a szentatyák által kellőképen tárgyalt, tanát 
megillető világosságba helyezni, egyszersmind pedig az av-

ivai szemben támasztott nehézségek ellen, melyek csupán és 
egyedül a kinyilatkoztatás idevágó tanainak félreértéséből 
eredhetnek, hivő elmével sikra szállani. — Az pedig, mi a 
tudós szerzőt az irásra nem kis mértékben ösztönzé, nem 
egyéb volt, mint „quod doctrina (úgymond) tot tantisque ra-
tionibus et tetimoniis comprobata a multis adhuc acerrime 
impugnetur, et quasi figmentuni vel quasi depravatio ethicae 
christianae abiiciatur" (3. 1.) 

Azonban a szerző imént jelzett czélját nem véljük t. 
olvasóinkkal jobban megismertethetni, mint ha a mü elején 
levő nyilatkozatból kiirjuk a kővetkezőket : Cuique recogi-
tanti, quae cum ratio humana tum sacra scriptura de statu-
endis operibus, quae vocantur supererogatoria, consiliisque 
evangelicis docet, quaeque ss. Patres et theologi posterioris 
temporis de natura ac vi eorum in scientia et vita morali dis-
putaverunt, mirum esse videbitur, quod doctrina haec . . . 
impugnetur, . . immo . . a multis . . abiiciatur. Quod satis in-
citamenti mihi erat, ut fundamenta huius doctrinae saepissime 
iam disputatae et rationem, quae earn inter et principia ethi-
cae christianae et dogmata fidei intercedit, iterum in discep-
tationem mihi vocarem, eamque hac dissertatione exquiren-
dam eligerem." 

Már ez is, valamint az, a mit szerző eljárására nézve foly-
tatólagosan megjegyez „Demonstraturus (igy szól) tum ethi-
cam christianam in consiliis evangelicis tamquam in culmine 
versari, tum charitatem in iis exsequendis naturam et indolem 
suam probare, ita ut sint consilia in ethica, qui sunt flores 
verni in arbore, ex quibus fructus pretiosissimi gignuntur, et 
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in salutem generis humani redundant. Ut id, quod mihi pro-
posui, assequar, prius ad rationem humanam, deinde ad fon-
tes veritatis divinae, postremo ad rationem theologicam acce-
dendum est, ut, quaenam ex singulis do operibus supereroga-
tionis pateant, in lucem clariorem proferam," — mutatja, 
hogy munkálata valóban minden bővebb ajánlást fölöslegessé 
teszen, oly igen megfelelő tartalmát tekintve a czélnak, mely 
még a fiatal theologusok- és lelkészkedő papságnak kezében 
forgó erkölcstani müvek álhatatos hitbuzgalomra serkentő 
kiegészítésében is áll. 

Hangsúlyozva mondjuk tehát, örömmel üdvözöljük a 
derék szerzőt e téren ; mert ha valaha, bizonynyal egy uj 
pogányság mételyes lege által megragadott napjainkban 
szükséges, hogy e körben minél nagyobb számmal egyesül-
jenek olyatén férfiak, kiknek hitünk tanai szentek, és általán 
a kath. ker. egyház iránti lángoló szeretet dagasztja kebelü-
ket, és kiket tisztább, tökéletesebb és biztosabb fogalmak 
vezérelnek ! — Annál is inkább, mivel tagadhatatlan, hogy 
az ilyszerü elmemüveket, mint nevezni szokták, monographiá-
kat, melyek valamely tudomány egyes kérdéseit bővebb és 
behatóbb kutatás tárgyául veszik, mindenkor igen becses 
adaléknak tekinti nem csak az illető ismeretszak embere, de 
mind az, valaki csak a tudományt valóban gyümölcsözőnek 
lenni óhajtja. 

íme az ok, miért nem tartók ezen elmeszüleménynek 
bemutatását mellőzendőnek, hanem inkább t. olvasóink figyel-
mét arra fordítani. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— A pécsi káptalan a következő gyászjelentést küldé 

szét: A pécsi székesegyházi káptalan legfájdalmasb fiúi 
érzülettel, s mélyen szomorodott szivvel tudatja ; hogy a pé-
csi egyházmegyének tisztelve szeretett Püspök- atyja Gr i r k 
György, IX. Pius pápa-fejedelem ő Szentségének főpapja, ő 
császári s apostoli királyi Felségének valóságos belső titkos 
tanácsosa, a vas korona rend I. osztályú lovagja, pápai trón-
álló, római nemes gróf, aranymisés pap, s pesti egyetemi be-
keblezett félszázados hittudor ő nagyméltósága folyó novem-
ber hava 24-én püspöki méltóságának 30-ik évfordulójának 
előnapján a déli harangszó alatt, — miután a halotti szentsé-
geket megható példás buzgalommal felvette volna, — Budán 
a szent ferencziek zárdájában, áldásos szent életének 76-ik 
évében az Urban meghalt. Az üdvözültnek áldott Szive, mely 
Istenért s az emberiségért, különösen püspöki megyéje mind 
halálig szeretett papjaiért, hiveiért, minden rendű, rangú, 
osztályú lakóiért oly buzgón s annyi atyai szeretettel lángolt, 
holnap november hava 29-én délután 4 órakor, hült tetemei 
pedig hétfőn november hava 30-án reggeli 9 órakor a székes-
egyházban tartandó ünnepélyes gyász szentmise után, a püs-

pöki sírboltba örök nyugalomra fognak letétetni. Az örök 
világosság fényeskedjék neki! Kelt Pécsett, 1868-ik novem-
ber hava 28-án. A pécsi káptalan. 

— A székelyföldi 0 1 á h f a 1 u mezővárosi két népiskola 
számára nm. S z a n i s z 1 ó Ferencz n -váradi püspök 150 fr., 
Z a l k a János győri püspök ő mlga négy darab aranyat, mit. 
K r u e s z Chrysostom főapát három darab aranyat, az esz-
tergomi főkáptalan 200, a nváradi káptalan pedig 100 frtot 
adományozott. 

— P a t a k y Nándor irgalmas rendi tag ily czimü mü-
vet bocsátott közre: „A betegápoló irgalmas rend történeti 
kifejlése." I. kötet. Istenes sz. János élete. Eger 1868. Ritka, 
szép igyekezetre mutat az emiitett rendben, és elég ügyesen 
kezeli a fölvett tárgyat. — Kapható Pfeiffer Nándornál, ára 
1 forint. 

— Monti és Tognetti a két fő bűnös, kik a serristori ka-
szárnyát Romában légberöpitve majdnem 30 védtelen ember-
nek halálát okozták, kivégeztettek. Haláluk előtt megtörődve 
kértek bocsánatot a zuávok tisztjétől az ellenök elkövetett 
merény miatt, és példás önmegadással fogadták a halálos 
csapást, önmagok beismerve a büntetés igazságosságát jobban, 
mint azon krokodil könyü irkászok, kik nem bánják, ha ma 
kiirtatik minden, mi pápai. katholikum és ultramontán, 
csak egy bizonyos fajnak hajszála se görbittessék meg. Az 
U. Ll. gyalázatos elferditéssel irja le az igazság e tényét. 

— A többi élcz-laphoz egy uj járult ezen czim alatt : 
Der Floh. Hanem mindjárt az első csipésnél rovarport adtak 
az utálatos féregnek, mert Rauscher bibornokon kezdette 
undok működését. Az első szám le lett foglalva ; alkalmasint 
más is volt benne, mi egy kissé jobban elkényeztetett sze-
mélyt illethetett, mert az emiitett okot alig hiszszük a heroi-
cus lépésre elégségesnek. 

— Florenczből panaszkodnak, hogy a nyilvános okta-
tás egész gépezete arrogantián és ignorantián alapszik. Nincs 
megszökött barát vagy fölfüggesztett pap, ki tanári állomást 
nem nyerne. Ha nem is tanítanának roszat, már csupa jelenlé-
tük az iskolában botrányt okoz, mert a tanulók szintannyi 
apostatát látván bennök elvesztik minden tiszteletüket az 
egyházi tekintély előtt és mintegy ellenszegülésre serkentet-
nek a clerus irányában. 

— Hir szerént a deczemberben megtartatni szándokolt 
romai consistorium tavaszra halasztatott, midőn a pápa a 
szent collegiumot teljesen ki fogná egészíteni a zsinat előtt. 
Merode is bíbornoki kalapot fogna kapni, utódja pedig 
Talbot leend. 

Szerkesztői tudósítás. 

K a l o c s á r a : Az A-B-C-ben mi nem találjuk azí föl, a mit ön. 
Azon mozgalomról irni egy részt korai, másrészt elkésett munka volna. — 
A harmadikra nézve mindenkinek szabadságában áll többet, jobbat irni 
róla ; gondoljuk, senki előtt sincs elvágva az ut, söt mi is elég szélese t 
hagytunk ; a többit megszoktuk és bizony keveset fog rajtunk. 

Előfizetési hirdetés. 
A nagyérdemű magyar kath. papságnak veterán hű bajaoka és bajtársa, a „Religio," a kath. irányú 

lapok minden fusioja, méltán sokat igérő átalakulása mellett is szokott bizalommal folyamodik nagylelkű 
pártfogóihoz, kérvén őket, hogy jótékony karjukat a jövőre sem röviditvén meg, előfizetésöket az eddigi mó-
dozat és föltételek szerént mielőbb megújítani kegyeskedjenek. A szerkesztőség. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868'. K o c s i Sándornál. H.ilpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 



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

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

EELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyarutcza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, decemb. 9-én. 47. II. Félév. 1868. 

TARTALOM: Kikből áll a megyei zsinat ? — Simor 
János hprimás beszéde. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Kikből áll a megyei zsinat? 
(Vége.) 

Sajnos, de tagadhatlan tény, hogy a megyei 
zsinatoknak megtartása jó idó' óta elhanyagoltatottj 
ennek egyik következménye az, hogy a zsinatokra 
vonatkozó szokásbeli jog majdnem egészen elenyé-
szett. Az ügy ily állása mellett azt kérdezi Phillips: 
mi volna jobb a zsinatok megtartását illetőleg nap-
jainkban : az egész clerust meghivni-e mint régen-
ten vagy annak csak egy részét ? ós e kérdésre kö-
vetkezőleg válaszol: „Ugy látszhatnék, mintha leg-
alább kezdetben legtanácsosb volna, ismét a régi 
alapelvet érvényesíteni, mely szerént mindnyájan 
meghívandók volnának. Igaz, hogy az idő folyamá-
ban gyakorlati tapasztalat és szokás különféle meg-
szorítást idézett elő; most azonban, midőn e tekin-
tetben minden szokásbeli jog megszűnt, egy kissé 
aggasztó lenne statutarius rendelet által bármily 
korlátozást megkisérleni. Ez azelőtt annál könnyeb-
ben volt eszközölhető, mivel oly praesuppositum ál-
lott mellette, mely ma már elesett. Tudnillik a püs-
pök és clerus közti kötelék az előtt sokkal bensőbb 
volt és szilárdabb mint most; ezen kötelék az egy-
házra bekövetkezett gonosz napokban meggyengül-
vén először újra megszilárdítandó, ezen czélra pedig 
nincs alkalmasabb eszköz, mint a zsinat, melyben a 
püspök mint atya lelki gyermekeit mind maga köré 
gyűjti. Nem is kell attól tartani, hogy az összes cle-
rusnak ilyetén meghívása által a zsinat tartama 
alatt a lelkipásztorkodás valamely hátrányt szen-
vedjen. Mert a kül papság belátására lehetne bizni, 
hogy egyesek az esperesi kerületekben megegyez-
nének abban, kiknek kell nélkülözhetlenül a körül-
ményeknél fogva' otthon maradniok, és kik mehetné-
nek a lelkipásztorkodás minden kára nélkül a zsi-

natra? Az azonban ismét igen bajos volna, hogy az 
egyes esperességeknek választására bizatnék annak 
elhatározása : az összes meghivottak közül ki men-
jen valóban a zsinatokra? mert ez által a zsinat oly 
jelleget öltene magára, mely nagyon a világi ország-
gyűlésekre emlékeztetne, holott ez attól távol van 
és semmikép sem fekszik természetében." 

A mily szép és figyelemre méltó a nagy egy-
házjogtudornak ezen fejtegetése, Holtgrevennek még 
sem tetszik ás nem tartja egészen correctnek, a 
mennyiben egyedül a czélszerüség és hasznosság 
szempontjából indulván ki a püspöknek azon jogot 
akarná tulajdonítani, hogy ez a tridenti zsinat hatá-
rozatának ellenére a clerusnak csak egy részét is 
meghivhatná zsinatra. Ezen joggal a püspök az előtt 
sem birt, most sem bir ; mert a zsinatok jogilag meg-
határozott intézményt képeznek, melyhez bizonyos 
egyének activ és passiv tartoznak. Azon körülmény 
pedig, hogy ezen intézmény századokon át elhanya-
goltatott, maga után vonhatta ugyan a szokásbeli jog 
megszűntét; de a tridenti zsinatnak positiv határo-
zata, mely szerént a zsinatok szervezete megállapit-
tatott, az által erejét nem vesztheti el, hogy ezen in-
tézmény hosszabb időn át nem volt életbe léptetve. 
A zsinatok fogalma, mig a tridenti határozat áll, 
nem gondoltatik ki , hanem törvényesen meg van 
adva. Ma is, mint valaha a megyei zsinatokat csak 
megtartani lehet, nem pedig azokat alkotni. 

Ezen okoskodás ellen két ellenvetés szokott té-
tetni, és pedig egy ténylegi és egy jogi. Az első abban 
áll, hogy a megyék sok helyütt, különösen Németor-
szágban is igen terjedelmesek levén, zsinatokat iga-
zán canonszerü alakjokban alig lehet tartani. 

Meglehet és tán valószinü is, hogy az ily me-
gyék nagyobb kiterjedése miatt az összes papság in 
concreto a zsinaton nem jelenhetik meg. Ámde mi köze 
van ezen ténylegi momentumnak a jogihoz? A zsinatok-
nak jogi fogalmához semmikép sem tartozik, hogy 
minden alkalommal az egész clerus csakugyan jelen 
legyen a zsinaton. Most is mint az előtt többen akadá-
lyozva lehetnek, és minél nagyobb a megye, annál in-
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kább növekedhetik azok száma, kik legjobb akaratjok 
mellett sem jelenhetnek meg. De mindannyit meg 
kell hivni, ki a zsinathoz tartozik. jönnek azután 
vagy nem mindnyájan, mindegy; ez a zsinatok jogi 
fogalma. Azok, kik akadályozva vannak megjelenni, a 
canoni határozatok szerént kötelesek magokat ki-
menteni. Ha a püspök attól tartana, hogy igen sok 
ily kimentés fogna történni, a jog ez esetre a püs-
pöki hatóságnak kellő könnyebbitést adott kezébe. 
A mily bizonyos tudnillik, hogy a püspöknek joga 
van a kimentés mellett fölhozott érvek elégségét 
megbirálni; ép oly kétségtelen, hogy a zsinatban 
való részvevéstől előre föl is menthet, ha tudnillik 
oly körülmények forognak fönn, melyek a bekövet-
kező kimentést igazolni látszanak. I ly fölmentés 
történhetnék, például, azon vidékek számára, melyek 
köztudomás szerént semmikép sem nélkülözhetik 
az ottani összes papság jelenlétét. A fölmentés ilyen-
kor megelőzőleg probata excusatio. Innen azonban 
senki sem következtetheti, mintha a dispensatio és 
non vocatio egy volna és igy mintegy közönyös 
lenne, ha valljon a püspök valakit dispensál-e vagy 
meg nem hí ; tényleg ugyan igy látszik, de jogilag 
semmiképen; mert a dispensatus mindenkor egy-
szersmind vocatus is, mert ha az nem volna, azaz ha 
activ és passiv nem tartoznék a zsinathoz, fölmen-
tésre sem volna szüksége. 

De mi történjék, ha csakugyan a clerusnak egy 
nagyobb része nem jelenhetik meg a zsinaton, vall-
jon ugy szerveztessék-e az, mint fönebb emiitettük, 
a canarii szigeteken? Ezen esetben természetes, hogy 
megyei zsinat nem tartható, és az egyház sem kiván 
lehetetlent. Azonban ma már alig mondhatja valaki, 
hogy jelentékeny nagyobb része a papságnak nem 
jelenhetnék meg a zsinaton. Ha mégis fölmerülhetne 
ily eset, a zsinatot soha sem lehetne más, tetszés sze-
rénti alakban megtartani; a zsinatok megtartását 
föl kellene okvetlenül függeszteni, és valami mást, 
talán a clerus egy részének gyülekezetét, a szorosan 
vett- zsinat helyébe tenni, mi azonban soha sem volna 
zsinatnak mondható. Ezt XIV. Benedek is erősiti 
mondván : „Salutaribus hisce Sacrae Congregationis 
monitis morém gerere deberent Episcopi extra Italiam 
ac praecipue in Grermania degentes, si verum est, 
quod seribit Leopoldus Pilatus, Canonicus Tridenti-
nus in suis Originibus Juris Pontif. 1. 5. t. 2. de con-
ciliis ecclesiasticis, fieri nimirum non posse, ob dioe-
cesium amplitudinem, parochorum paupertatem 
atque itinerum difficultatem ,ut illi singulis annis 
Synodum celebrent.0 

A másik, jogi ellenvetés, az illetők által az 
1860-ban tartott kölni tartományi zsinat határozatai-
ból vétetik, és igy a kölni érseki megyére, annak 
suffraganeusaira vonatkozik, azonban máshol is al-
kalmazható. Az emiitett zsinat tudnillik ezt hatá-
rozta: „Synodi dioecesanae, etsi sunt utilissimae, 
non idei reo tarnen, ßenedicti XIV. sunt verba, illis 
assentimus, qui eas absolute necessarias affirmant: 
quemadmodum enim Concilia generalia, quamvis 
summopere utilia, non sunt tarnen absolute et simplci-
ter necessaria pro Ecclesiae universalis regimine: 
ita episcopales synodi, etsi maxime fruetuosae, non 
tarnen absolute necessariae dicendae sunt pro recta 
dioecesium administratione, quum alii suppetant 
modi assequendi eumdem finem, ad quem synodi 
tendunt. 

Unde etiam providendum est, ut, ubi dioeceseos 
amplitúdó, aliaeve causae majorem exhibent difficul-
tatem, minor ex illis, qui adesse tenentur, numerus 
ab ordinario determinandus, qui ducentos tarnen non 
excedat, convocetur. Interesse autem tenentur s y n-
o d o omnes, qui in dioecesi dignitatem habent, 
personatum et officium, vicarius generalis, vicarii 
foranei, ecclesiae metropolitanae seu cathedralis ca-
nonici, parochi et omnes, qui curam animarum ha-
bent parochialem" etc. 

Ezen határozat alapján azt állitják, hogy a 
kölni érsek, és az alája rendelt megyékre nézve a 
tridenti zsinat határozata meg lett szüntetve és a 
megyei zsinatok intézménye módosittatva. Ha valaki 
csak fölületesen tekinti az idézett helyet és szem 
előtt nem tartja a tartományi zsinatok illetékessé- 1 

gére vonatkozó alapelveket , csakugyan hajlandó 
lehet ezen állitáshoz csatlakozni. Azonban tüzetesb 
megvizsgálása e határozatnak más eredményre vezet. 
Először is azt mondja, hogy a megyei zsinatok nem 
föltétlenül szükségesek; okul pedig az hozatik föl, 
hogy más módok is vannak azon czél elérésére, mely 
a zsinatok elé van tűzve. Ezen előzmény után két-
ségkivül az várandó, hogy azon más utak és módok 
közül, melyek a zsinatot pótolják, egyik meg fog 
neveztetni; a mi történik is, midőn hozzátétetik: 
„Unde etiam providendum est, ut ubi dioeceseos am-
plitúdó aliaeve causae majorem exhibent difficultatem, 
minor ex illis, qui adesse tenentur, numerus ab or-
dinario deteminandus convocetur." Ezen substi-
tumja tehát a megyei zsinatnak csak ott érvényesí-
tendő, hol a megye kiterjedése vagy más okoknál 
fogva szorosan vett zsinat nem tartható, különben 
nem, mert más esetben megyei zsinat tartandó, me-
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lyen meg kell jelenni mindazoknak, qui in dioecesi 
dignitatem habent stb., hol elősoroltatnak mindazok, 
kiket a tridenti zsinat is emlit. Ekkép véve a dolgot 
semmi ellentét sincs a kölni tartományi, és a tri-
denti zsinat határozata közt. 

Ezenkivül megjegyezhető, hogy a kölni tarto-
mányi zsinat emiitett rendelkezése egy általános 
egyházi törvény megszüntetésére nézve igen határo-
zatlan, pontatlan volna. Ha tudnillik a kölni zsinat 
azon kétszáz papnak gyülekezetét azon jogi jelleg-
gel akarta fölruházni, melylyel a megyei zsinatok 
birnak, akkor tüzetesben meg kellett volna határoz-
nia, kik tartoznak a papság közül azon gyülekezet-
hez? Vagy talán a választást, kik jelenjenek meg 
ott, a püspök kezeibe tette le oly módon, hogy ez 
bizalmi férfiakból állitson össze megyei zsinatot? Ez 
el nem fogadható, hanem természetesbnek látszik 
azon nézetünk, mely szerént a két százak gyüleke-
zete csak surrogatuma volna a megyei zsinatoknak, 
mely által némi tekintetben ugyanazon czél érhető 
el mint a megyei zsinatok által. 

Föltéve azonban — mi különben nem áll — 
hogy a tartományi zsinat a tridenti conciliumnak 
határozatát meg akarta volna változtatni, valljon ily 
eljárásnak lehetne-e törvényszerű ereje? Megszün-
tetheti vagy módosithatja-e a tartományi zsinat va-
lamely általános conciliumnak határozatait? Bizo-
nyára nem ! De mégis, ha a pápa által annak hatá-
rozatai megerősittettek ? Az approbatio a pápa 
részéről nem irányulhat a conciliumok törvényeinek 
megszüntetésére; ez semmikép sem czélja az appro-
bationak, és a canoni szabályok szerént nem is volna 
ereje. A pápa ugyan mint legfőbb törvényhozó az 
általános zsinatok határozatait is érvényen kivül 
helyezheti ; de ez csak akkor történik, ha a pápa 
akar ja ; ily rendkivüli törvényhozói actusnak pedig 
nyíltan, határozottan ki kell mondva lennie, ezt nem 
szabad csak sejteni ; minő akaratra a tartományi zsi-
natok határozatainak egyszerű megerősítéséből jog-
érvényesen nem szabad következtetni. Valamint 
valamely könyvnek helybenhagyása által az egy-
házi hatóság nem teszi föltétlenül magáévá a könyv-
ben foglalt minden egyes nézetet, ép oly kévéssé 
szüntettetik meg valamely általános egyházi tör-
vény az approbatio által, melyet valamely tarto-
mányi zsinat nyer a pápától. 

Egyébiránt is, h o g y k ü l ö n b s é g e t kell t e n n i a 
pápa n y i l a t k o z a t a i b a n , l e g j o b b a n tudják a z o k , kik 
i n n a k a l i i t d o l g o k b 3 n i c s a l h a t a t l a n s á g á t e l i s m e r i k . 

Tudnillik n e m minden, d o g m á t é r d e k l ő n y i l a t k o z a t a 

tartatik még csalhatatlansága mellett is azonnal 
dogmaticai határozatnak, hanem csak akkor, ha, 
mint az iskola szokta mondani, ex cathedra loquitur, 
azaz ha egyszersmind kétségtelen szándéka, határo-
zott akaratja is van dogmát kimondani ; csak ezen 
esetben vétetik igénybe az ő csalhatatlansága. 

Ebbeli következtésünket igazolja a sz. Congre-
gationak 1865-ki jan. 28-ról szóló határozata. Az 
1860-ban tartott kölni tartományi zsinat tudnillik 
azon határozatot hozta, hogy a conventualis misék 
naponként a dignitariusok és székesegyházi kanono-
kok által mondattassanak. A paderborni székesegy-
ház kanonokjai azonban ezen határozat erejénél fogva 
nem érezték magokat kötelezetteknek, sőt tiltakoztak 
életbeléptetése ellen támaszkodva a jogérvényü szo-
kások-és a boldogult Drepper püspök rendelményére. 
Az ügyet Martin Conrád püspök a Congregatio elé 
terjesztette. A püspök előterjesztése azon szempont-
ból indult ki, hogy a kölni zsinat rendelete által a 
káptalanbeliekjoga kétségtelenül megszűnt azon ok-
nál fogva, mivel az emiitett zsinat pápai megerősí-
tésben részesült. A relatio erre nézve ekkép szól: 
„Illud dubium, nomine Capituli, Sanctitati Vestrae 
propositi, cum mihi ipsi firmiter persvasum sit, l e g e 
C o n c i l i i p r o v i n c i á l i s a S a n c t i t a t e Ve-
s t r a a p p r o b a t i et rite promulgati, dignitarios et 
canonicos omnino ad celebrationem Missae Conven-
tualis quotidie obiigari. Hanc meam persvasionem 
etiam Capitulo iterum, iterumque declaravi, ipsisque 
exposui, dubii sui rationes omni fundamento et ro-
bore carere ; imo . . . . etiamsi supponeretur, consue-
tudinem legitimam particularem hac in re in favo-
rem Capituli extare, tamen huic per particularem 
illám legem Concilii provinciális, quae a S a n c t a 
S e d e a p o s t o l i c a a p p r o b a t a , tum a Metropo-
lita pro tota provincia, et ab ordinario pro hac dioe-
cesi rite promulgata est, derogatum esse, etsi déro-
gat ions clausula ipsi non sit adjecta, eoque magis, 
quod ex una parte secundum s. Tridentinam (sess. 
24. de reform, c. 12.) Synodi provinciális sit omnia, 
quae in singulis ecclesiis cathedralibus ad debitum 
in divinis officiis regimen spectant simulque de om-
nibus ecclesiae ministris, quae necessaria sint, et si 
quae huiusmodi pro cuiuscunque provinciáé utili-
tate et moribus praescribere : et ex altera parte, 
quod eaedem protestationes, quae nunc ab hoc capi-
tulo fiunt, jam a procuratoribus capitulorum cathe-
dralium Provinciáé in ipso Concilio provinciali Colo-
niensi factae, actisque huius Concilii insertae ac S. 
Sedi Apostolicae propositae sint, et nihilominus haec 
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S. Sedes apostolica decretum illud de celebratione 
Missae conventualis per dignitarios et canonicos ca-
pituli sine ulla restrictione approbaverit." 

De ime az annyiszor emiitett approbationak 
daczára a Congregatio nem hajlott a püspöki előter-
jesztésre, hanem a paderborni káptalan részére dön-
tötte el kedvezőleg az ügyet. 

Fejtegetésünknek eredménye tehát a következő. 
A tridenti zsinatnak határozatai a zsinatokat illető-
leg a kölni érstki szintúgy mint a suffragan me-
gyékben ma is irányadók, valamint mindenütt, hol 
jogérvényes szokásba nem ütköznek; és mindazon 
egyének, kik ezen határozatokban mint a zsinathoz 
tartozók fölsoroltatnak, ahhoz oly módon tartoznak, 
hogy egyaránt jogosultak és kötelezettek, abban 
résztvenni ; továbbá a megyei zsinat oly törvénye-
sen meghatározott jogintézmény, melyen sem a püs-
pök sem a clerus kényekedve szerént nem változtat-
ha t ; ebből pedig következik, hogy a papoknak min-
den oly gyülekezete,'mely az idézett határozatoknak 
nem felel meg, a megyei zsinatnak jogi jellegével 
nem bir. 

Magában értetik, hogy kivételnek van helye: 
ha a pápa valamely püspököt fölment a tridenti ha-
tározat megtartásától, és őt fölhatalmazza, hogy más 
alakban tarthat megyei zsinatot. De ekkor ismét 
azon kérdés merül föl: valljon szükséges-e ily 
engedélyt a zsinat egybehivása alkalmával szintén 
kihirdetni, hogy a zsinat érvényes legyen ? Vannak 
igenlő, vágynák tagadó momentumok. Valamely 
zsinat érvényességéhez, mondják némelyek, elegendő, 
hogy az objective megegyezzék a joggal. A jog pe-
dig, melylyel meg kell egyezni a zsinatnak, vagy 
lex generalis (i. e. universalis, mint a tridenti zsinat 
határozata, vel particularis, mint az egyes szokás-
beli jogok) vagy lex specialis, mely egyes esetekre 
adatik. A pápai engedély a fönforgó esetben lex spe-
cialis, és igy elegendő, hogy a zsinat a pápai enge-
délylyel tényileg conformis legyen. Ezen kérdés 
pedig egyaránt eldönthető a zsinat előtt vagy után, 
és igy a pápai fölhatalmazásnak előleges kihirdetése 
nem szükséges. Az érdeklettek vagyis azok, kikre 
nézve a zsinatból jogi következmények háromlanak, 
informáltathatják magokat ily engedély létezése és 
érvényessége felől, és ha annak tudomására jutván 
a megtartott zsinatot nem tartanák törvényszerűnek, 
törvény út jára bocsátják az ügyet. Valamint azon 
pap is, ki nem a jus generale szerént tartott gyüle-
kezetet az engedély nem tudása miatt nem tartotta 
zsinatnak és azért az azon gyülekezet által kineve-

zett zsinati vizsgálókat nem akarja elismerni, püs-
pökéhez fordulhat a pápai engedély közlése végett, 
ha pedig ez megtagadtatnék tőle, bevárhatja, mig a 
püspök a törvénykezés utján fölhatalmaztatását be-
bizonyítja ; az engedélynek kihirdetése tehát egyik 
esetben sem szükséges a zsinat érvényességére. 

Az ellenkező véleményüek pedig következőkép 
okoskodnak: A megyei zsinatok a püspök önkénye 
alól elvont intézmény, mely bizonyos, meghatározott 
formához van kötve, melyet meg kell tartani, ha 
akarjuk, hogy a püspök által egybehitt gyülekezet 
valódi zsinat legyen. A mi erre nézve jus generale, 
azt mindenki tudja és tudnia kell mindenkinek, kire 
nézve a zsinatból jogi következmények folynak. De 
az in concreto adott lex specialist senki sem ismeri, 
nem ismerheti, sőt, jogilag szólva,, nem is tartozik is-
merni. Ebből az következik, hogy mivel a praesum-
tio nem a lex specialis mellett áll ; a nem a jus ge-
nerale szerént tartott zsinat törvénytelen, illetőleg 
érvénytelen és szigorúan véve ilyennek is kell tar-
tani. Azon föltevés, hogy a püspökök mint többnyire 
jámbor és tanult emberek bizonyosan gondoskod-
nak, hogy meg legyen a lex specialis, hogy ha 
nem a jus generale szerént tartanák a zsinatot : a 
köz életben megjárhatja, de jogilag az ily ellenvetés 
nem állja ki a próbát. Azon körülmény tehát, hogy 
a zsinat semmisnek tartat ik, jogbizonytalanságot 
okozhat sok megyében, miből magából lehet követ-
keztetni, hogy az engedélyezés kihirdetése szükséges. 

A püspöki rendeleteknek törvényes erejére 
nézve ugyan magában véve közömbös, ha valljon 
azok a püspöktől zsinatban vagy azon kivül hozat-
nak-e; de minden, tehát a püspöki rendeletnek is 
érvényességéhez szükséges a kellő emanatio és nyil-
vánitás, a hol egyik vagy másik hiányzik, ott tör-
vény nincs. Ha tehát valamely püspök, rendeletei-
nek kihirdetésére nézve egyszer mindenkorra bizo-
nyos módot alapit meg, például a hivatalos egyházi 
lapban, kétségtelen, hogy az oly határozatok, me-
lyek oly gyülekezetben hozattak, mely jogilag nem 
zsinat, ha törvényszerű formában nem hirdettetnek 
ki, nem is törvények; és igy az engedély nem hir-
dettetvén ki mindazon rendeleteknek, melyek nem a 
közjog szerént tartott gyülekezeten hozattatnak, ér-
vényessége kérdésessé válik. Ezen jogbizonytalan-
ság az által sem szűnik meg, hogy a püspök egyes 
kérdezősködő pap előtt a zsinat törvényszerűségé 
kimutatja, mert az exceptio inter alios még ekkor is 
mindig helyén volna. 

Mi több: a zsinati rendelvényekre nézve áll 



még a Ferraris által fölhozott határozat, hogy tud-
nillik a püspök pro publicatione decretorum synodi 
köteles a káptalan tanácsát kikérni és pedig ugy, 
hogy ellenkező esetben a Congregatio határozata 
szerént a zsinat érvénytelen. Ebből következik, hogy 
a káptalannak tudnia kell, miszerént a határozatok^ 
melyek véleményezés végett elébe terjesztetnek, va-
lóban zsinati határozatok, mert a káptalannak, azo-
kat mint décréta synodi kell megvizsgálni, nem pe-
dig mint határozatait oly gyülekezetnek, mely az ő 
szemeiben (nem tudván a lex specialist) nem is zsi-
nat. És ezen érv talán még legnyomósb arra nézve, 
hogy az engedélyt csakugyan ki kell hirdetni. 1-k. 

Simor János herczeg-uriraás beszéde a népiskolai tör-
vényjavaslat ügyében a főrendiház dec. 1. ülésében. 

Nm. elnök, mélt. főrendek ! 
Engedjék meg a mélt. főrendek, hogy az e magas ház 

elé terjesztett, s a népiskolai közoktatást illető törvényjavas-
lathoz egész általánosságban néhány szót szólhassak, ámbár 
érzem, hogy oly fényes beszéd után, mint a minőt a közokta-
tási minister ur ö exja ajkairól hallottunk, nem könnyű a 
méltóságos főrendek figyelmét ébren tartani. 

Az iskola és népnevelés kérdését, mely ujabb időkben 
némely más országokban az állam és egyház közt annyi vi-
szályt idézett elő, s a családoknak annyi nyugtalanságot és 
keserűséget okozott, hazánk már rég a legjózanabbul 
megoldotta. 

Az önkormányzat és autonomia szelleme hatotta át 
ugyanis eleitől kezdve nemzeti életünk s ősi alkotmányunk 
minden institutioit, és első szent királyunktól kezdve, valamint 
törvényeinknek, ugy magán és nyilvános szerkezetünknek 
keresztény vallás-erkölcsi igazságok és tanitmányok szolgál-
tak irányul és alapul. 

Szabadságszerető nemzetünknek politikai szellemében 
tehát szintúgy, mint keresztény fogalmaiban gyökerezett azon 
elhatározás rugója, melynél fogva az állam nálunk az iskolát 
és népnevelést, mint a családok jogát még pedig prot. atyánk-
fiainál közvetlen, nálunk katholikusoknál pedig közvetve az 
egyházak, a hitfelekezetek gondjaira bizta. 

S ezen intézkedés kétségkivül leginkább megfelelt a fe-
lekezeti békének, a valláserkölcsi igényeknek, a társadalom 
czéljának, a lelkismeret szabadságának. 

De a közművelődés szempontjából sem volt oka az ál-
lamnak megbánni, hogy e fontos kérdésben a közszabadság e 
méltányos utján haladt. 

Mert ha tudományos fejlettség és közintézetek dolgában 
a világ első rangú népeivel nem mérkőzhetünk is; de tekintve 
azon pusztitó viszontagságokat és hányattatást, melynek ha-
zánk több századon keresztül kitéve volt, — nem hiszem, 
hogy akár az elemi, akár a felsőbb iskolák számára s miné-
müségére, akár az általános szellemi miveltségre nézve sokkal 
kedvezőbb eredményt mutathatnánk föl, ha azt az államnak 
saját költségén, saját közegei által kellett volna előidéznie, 

amit a hitfelekezetek hivatásszerű buzgósága és áldozatkész-
sége létrehozott. 

S ha népünk nélkülözi is egy bizonyos műveltség csa-
lékony fénymázát : de megőrizte azt a vallásos nevelés az 
álmiveltséggel járó romlottságtól, a cynikus önzéstől is, meg 
a socialistikus tanok mérgétől, s megőrizte benne a hazasze-
retetet, a nemzeti hűséget, s a fris egészséges velőt. 

Aki a magyar népet tüzetesen tanulmányozza és igazán 
ismeri, egy pillanatig sem fog habozni, hogy hitelt adjon 
szavaimnak. 

Mindez azonban nem teszi feleslegessé azt, hogy a ne-
velés ügyét jövőre az állam is tüzetesb gondjaira méltassa, 
mint idáig, csakhogy ezután se akarja a szülék és a család 
nevelési jogát magához ragadni, ne akarja az oktatás- és ne-
velésügyet monopolisálni, hogy a gyermekeket a változó po-
litika szellemében valamely általános minta szerént államgé-
pekké képezhesse ; igen monopolisálni, mert valamint nem 
szabad az államnak monopolisálni a sajtót, ugy nem a tan-
vagy iskolaszabadságot, melyek közt, miként miniszter ur ő 
excja helyesen megjegyzé, analógia van, amennyiben a sajtó 
irásben, az iskola pedig szóval tanit, hanem az állam tűzze 
ki a czélt, mely a népiskolában elérettessék, s azután ügyel-
jen fel arra, hogy az iskola e czélnak, feladatának megfelel-
jen, lépjen fel mint közvetitö, mint a szülök és családok meg-
hatalmazottja s mint ilyen biztosítsa a családi nevelés foly-
tatását az iskolában, s nyugtassa meg a szüléket s családokat 
az iskola nevelési vallás-erkölcsi szelleme iránt ; mert 

a családnak nevelési joga szent és sérthetetlen, amint 
Verböczy hármas könyvének bevezető első részében s 9-ik 
czimében mondja : a szüléket gyermekeik nevelésétől semmi-
féle hatalom nem foszthatja meg. 

Ellenben arról gondoskodni, hogy a szülék czélszerü 
nevelési eszközökben ne szűkölködjenek, s hogy azokat hasz-
nálják is, az államnak nem csak joga, de kötelessége is. 

S ezen kötelességszerű törekvés bizonyságát látom azon 
törvényjavaslatban, mely ma a mélt. főrendek elé terjesztetett. 
Ez az első organikus törvény, melyet a magyar országgyü. 
lés közel 80 évi halogatás után a népnevelés ügyében hoz. 

Ismerve azon vallás- és társadalomellenes, s még eddig 
mindenütt csak erkölcs-hanyatlást okozó eszméket s elveket; 
melyek az európai szárazföld nagy részében uralomért küz-
denek, mert az angol bölcs státusférfiak légkörében nincs él-
tető erejök, megvallom, feszülten néztem a javaslat elébe, 
mert az egyház soha és soha le nem mondhat azon hivatásáról 
8 azon üdvös befolyásáról, mely azt a reábizott hivek vallás-
erkölcsi nevelésére megilleti. Azonban előre megnyugtatott 
erészben mindnyájunkat nmlgu és nevü közoktatási miniszte-
rünk, midőn a képviselőház jun. 24-i ülésében kimondotta : a 
„vallásosság a legszorosabb összeköttetésben áll az állam 
jóllétével annyira, hogy az állam soha sem áll biztosabban, 
mint midőn a polgárok vallásos érzületére támaszkodhatik." 

Ezen czél pedig kétségkivül csak akkor érhető el si-
keresen, ha az ifjú nemzedék a bölcsőtől kezdve vallás-erkölcsi 
nevelést nyer. 

Ezen az alapon s kiindulási ponton nyugodott eddig is 
a magyar nemzetnek a józan ész törvényére, s a vallásos hű-
ségre fektetett nevelési rendszere. S ime a jelen törvényjavas-
lat is azon a nyomon maradt, melyet a tapasztalás a nemzet 



józan geniusa, a társadalmi szükség, s a vallásfelekezetek 
elévülhetlen törvényes jogosultsága kijelölt. 

A hitfelekezeti iskolák, a műveltség érdekében rend-
szabályoztatnak ugyan; de mint jogosak és szabályszerűek 
ismertetnek el. Amiért én miniszter ur ö nmgának hálámat 
fejezem ki. A közös iskolákat ugyan, melyek tervileg és eshe-
tőleg kilátásba helyeztetnek, én ugyan soha nem pártolnám, 
— de a terv felett vitába bocsátkozni nem kívánok, — mert 
ezen iskolák impracticusok, s még eddig mindenütt, hol meg-
kísértettek, úgymint a forradalom alatt, de Amerikában és 
Hollandban is czéltalanoknak bizonyultak be, s káros követ-
kezéseket vontak maguk után. 

Francziaországban a forradalomnak s communisticus 
törekvéseknek eszközeid használtattak, — Hollandiában az 
állam kénytelen volt 1857-ben a felekezeti iskolákat enge-
délyezni, minek az lett a következése, hogy a közös iskolák 
szüntelen fogynak, amazok pedig napról napra szaporodnak. 
Igy áll a dolog a szabad Amerikában is, hol azon tervvel fog-
lalkoznak, miszerént a közös iskolákra kivetett államkölt-
séget megszüntessék. S Amerikában sokkal látogatottabbak, 
a felekezeti, mint a közös iskolák. 

Többire óhajtóm, hogy nálunk a papiroson maradjanak 
s hogy még se legyen rájok másért szükség, mint azért, hogy 
a hitfelekezetek annál inkább sarkaltassanak oda működni, 
hogy iskoláik minden józan igényeknek megfeleljenek. 

Mint plébános sokat fáradoztam az iskola körül, mivel 
csak kötelességemet teljesítettem, mint püspöknek bö alkal-
mam volt iskoláink állapotját, előnyeit, hátrányait, fogyatko-
zásait ismerni, melyeket nem átallok bevallani, mert hiszen 
az iskolák kezelése eddig is gyarló emberekre bízatott, s 
ezután is csak emberekre fog bizatni. De midőn ezt bevallom, 
az osztóigazság megkívánja, hogy kimondjam, miszerént most 
sem áll nálunk az iskola ügy oly rosz lábon, mint azt némely 
alarmirozók elhitetni akarják. 

Tudtomra nincs kath. plébánia hazánkban, melynek is-
kolája nem volna, protestáns atyánkfiainak az iskola körüli 
buzgalma sokkal ismeretesebb mindnyájunk előtt, hogy sem 
az én magasztalásomra szorulna. S ha némely messzeszórt 
kisebb fiók községekben nincs iskola, legyünk meggyőződve, 
hogy ez nálunknál sokkal magasb miveltségi fokon álló or-
szágokban sincs másképen. 

Az irni, olvasni, számolni tudás tartatik a népiskola és 
népműveltség egyik criteriumának ; s ime a közelebbi ujon-
czozás Poroszországban, melyre pedig mint a cultura mintá-
jára utalnak, — azon állapotot tüntette fel, hogy az ifjak 
közt száz közül 22 en nem tudtak olvasni. 

Kételkedem, hogy hazánk nagy részében ezen primitiv 
tudatlanság ennél magasabb percentet tüntetne fel. 

Ideális czélokra törekedni szép és hasznos — de azok-
nak elérését követelni nem lehet, mert nem áll végre hatal-
munkban. 

Az állam maga részéről kijelölte a végczélt ; s a kor-
mány annál nagyobb bizalommal és megnyugvással bizhatja 
a kivitelt a hitfelekezetek kezére, mert meg lehet arról győ-
ződve; hogy mi egy szivvel híveinkkel azon fogunk lenni, 
miszerént iskoláinkban felügyelöknek és tanítóknak lehető-
leg csak oly egyének választassanak ki, kik a legbuzgóbban 
és legbensőbb hivatással áldozzák magukat a népnevelés 

szent ügyének. E tekintetben csak azt sajnálom, hogy ezen 
törvényszék életbeléptetésekor nem lesznek már mindenütt 
a kath. autonómia alapján szervezett vegyes egyházi taná-
csaink, melyeknek egyik főfeladata épen az lesz, hogy 
velünk együtt kezeljék gondosan a kath. iskolaügyeket. Né-
pünk politikai jogokat élvez, s más viszonyok közt él, mint 
élt csak egy pár tized előtt. Tudjuk, hogy több ismeretre, 
nagyobb miveltségre van szüksége, s mi a haza elleni bűnnek 
tekintenénk, népünk oktatását, mivelését elhanyagolni. Azért 
is szivesen és komolyan adom a kath. egyház nevében azon 
biztosítást, hogy mi a legőszintébb készséggel fogunk szövet-
kezni a kormánynyal a végre, hogy a hazának nemzedékről 
nemzedékre vallásos, pallérozott, hivatására elkészült, sorsá-
val megelégedett, törvénytisztelő, s a hazáért, királyért élni 
halni kész polgárokat neveljünk. (Éljenzés.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KONSTANTINÁPOLY. Mint múltkor emlitve volt, 

a görög patriarcha határozottan megtagadta elfogadni a 
meghivót az egyetemes zsinatra. Az „Etoile d' Orient" czimü 
lap most már bővebben ismerteti meg a patriarcha válaszát. 
Miután ugyanis a pápa küldöttének Testa abbének intett 
volna, hogy az aranyozott tekercset a pamlagra tegye le, és 
miután látogatóit ujabban leülésre kérte fel, komoly de atyai 
gyöngédség- és vidámsággal imigy szólott : Ha a Griornall di 
Roma és utána a többi lapok nem tették volna közzé ö szent-
ségének a zsinatra meghivó levelét, és ha következőleg nem 
ismernők tartalmát és czélját, valamint ö szentsége alapelveit, 
készséggel fogadtuk volna a régi Roma patriarchájától jövő 
küldeményt, azon reményben, hogy valami ujat fogunk hal-
lani. De miután az újságok által közlött meghivó levél tud-
tunkra adta ő szentsége alapelveit, a melyek egyáltalán meg 
nem egyeznek a keleti orthodox egyház nézeteivel, fájdalom-
mal kell kijelentenünk, hogy sem ily meghívást, sem ily le-
velet el nem fogadhatunk. 0 szentsége 1848-ban ehhez ha-
sonló lépést tett, mi a keleti orthodox egyházat arra birta, 
hogy egy encyklikában adjon feleletet, mely egyszerűen és 
világosan mutatta azon ellentétet, mely Roma és az apostolok 
és a hagyománny alapelvei között fönáll, s a mely felelet tá-
vol attól, hogy ő szentsége helyeslésével találkozott volna, 
levertséget okozott neki. S hogy ,ő szentségét e felelet akkor 
csakugyan lehangolta, bizonyítja az általa készített válasz. 
És mivel ő szentsége alapelveitől eltérni nem akart, és mi 
nem a mieinktől, nem akarunk neki minden haszon nélkül 
ujabb szomorúságot okozni, és megengedni, hogy felszaggat-
tassék a régi seb s felébresztessék a régi gyűlölet oly viták ál-
tal, melyek még nagyobb ellenségeskedést szülnének, mig 
jelenleg mindkét egyháznak inkább mint valaha szüksége 
van a társadalmi és evangeliumi szeretetre és rokonszenvre 
szemben azon veszélyekkel, melyek Krisztus egyházait fe-
nyegetik. Minden értekezés és zsinati kísérlet eredménytelen 
ott, hol nincsen azonos elvekből kiinduló közös impulsio. 
Egyébiránt úgy hiszszük, hogy az ehhez hasonló vitás kérdé-
sek legszerencsésebb megoldása az, melyet a történelem 
nyújt. Vagyis miután tiz század előtt csak egyetlen egyház 
volt ugyanazon dogmákat vallva keleten, mint nyugaton, 



a régi Romában ugy, mint az újban, egész azon pontig kell 
mindkettőnknek visszamennünk, hogy láthassuk, kettőnk kö-
zött melyik tett a dogmákhoz valamit, vagy melyik vett el 
belölök. Távolittassanak el a hozzáadások mindenütt a hol 
vannak, s állitassannak vissza az elhagyások, akkor mindkét 
egyház egyesülni fog az általános orthodoxia jelvénye alatt, 
melytől Roma az utóbbi századok alatt mindinkább eltért 

Mit ért Szentséged az elágazó alapelvek alatt, kérdé 
Testa abbé ? 

Elhallgatva a többi pontokat, úgymond a patriarcha, a 
mig Krisztus egyháza fenn fog állani a földön, soha nem en-
gedhetjük, hogy ezen egyházban Krisztuson kivül más legfőbb 
hatalommal biró püspök legyen. Hogy van egy csalhatatlan 
és bűntelen patriarcha, midőn a szószékről (ex cathedra) be-
szél , hogy fölötte áll az ökumeni zsinaton , s elismeri, hogy 
az apostolok egymás között nem voltak egyenlők, hogy e vagy 
ama patriarcha avagy pápa elsőségét nem egy emberekből 
álló zsinattól, hanem, mint önök mondják, isteni jogból nyeri. 

A florenczi zsinat — jegyzé meg egyik abbé — miután 
mind e kérdéseket megvizsgálta volna, összehívta a két 
egyházat, de némelyek kimaradtak az unióból, s most ezeket 
hivja meg a szentatya a jövő zsinatra a végből, hogy jobban 
értesittetvén ők is belépjenek. Nincs egyetlen csak némileg 
tanult ember —jegyzé meg erre a patriarcha — aki ne ismerné, 
mit beszéltek, és mit irtak a florenczi zsinat ellen. Az erő-
szakkal összehívott zsinatnak utolsó ülései óta kezdődtek 
azon recriminatiok, melyek az említett uniót már bölcsőjében 
elölték. Egy, pusztán világi érdekekből egybehívott gyűlés, 
mely némelyekre a mieink közöl, kiket az éhség, mindenféle 
fenyegetés tört meg, holmi ideiglenes határozatokat szabott, 
ily gyűlés, mondom, nem érdemli meg, hogy zsinatnak nevez-
tessék. Azonban, ha véletlenül volnának oly keleti püspökök, 
kiknek valami kételyök merülne fel a keleti orthodox egyház 
dogmái ellen, s a kik ennélfogva egyesülni akarnának, gyűl-
jenek össze, ha nekik ugy tetszik, akár mindennap s vizs-
gálják azokat. Ami minket illet, nincs semmi kétségünk a 
dogmákban, melyeket változatlanul vettünk át a szentatyák-
tól. S különben miután itt az ökumeni zsinatról van szó, önök 
tiszt, atyák tudni fogják, hogy miként gyűlt egykor össze ily 
zsinat, és mi módon hivja össze azt jelenleg a pápa. Ha ő 
szentsége elismerné az egyenlőséget és apostoli testvériességet, 
mint egyenlő egyenlők irányában lépvén fel, külön levélben 
kellett volna felkeresni minden patriarchát és a keleti zsina-
tokat, nem hogy encyklikák és nyilvános iratok által reájok 
erőszakolja akaratát mint mindenek ura, hanem hogy meg-
kérdezze őket, mint testvér testvéreit, és hozzá rang és tisz-
teletben egyenlőket, valljon osztják-e véleményét a zsinat 
egybegyűjtésére nézve. Ha igy történik a dolog, mi részünk-
ről megvizsgáltuk volna a történetet, és az oek. zsinatokat 
a végből, hogy az általánosan óhajtott unió teljesedésbe me-
hessen. Azonban a jelen körülmények között sajnálattal kell 
kijelentenünk, hogy mi mind a meghívást, mind az önök által 
hozott levelet eredménytelennek tartjuk. Erre az abbék fel-
keltek helyeikből s üdvözölvén ö szentségét, elhagyták a pa-
triarchal palotát. 

AMERIKA, nov. 2. Néhány lap panaszt emelt a fölött} 

hogy a katholikusok vonakodnak gyermekeiket a közös, val-

lási jelleg nélküli tanodákba küldeni. Hadd panaszkodjanak, 
nekünk nem kell felekezetnélküli iskola. Igaz, helyesirást, 
olvasást, földrajzot stb. lehet vallásrai vonatkozás nélkül is 
tanitani, de elég e ez az ember képzésére, és korunk föbaja 
nem e a vallásnak száműzetése a közoktatásból? Mi lesz igy 
az ifjúságból? Europa tudja. S az egyesült államokban a 
baj talán még nagyobb. Az iskolából kilépő fiatal emberek-
nek és leányoknak főgondjuk élvezetet, kéjt és azok 
eszközeit hajhászni. A vallási érzelmek, melyeket a család 
körében vagy templomban kellett volna meriteniök, hiába 
keressük. 

Tiszt. dr. Bebows múltkor a ,Times' hasábjain levelet 
közölt az irlandiaknak északamerikai helyzetéről, melyen 
nagyon is meglátszanak a protestantismus előítéletei. Az ir 
papok oly képét nyújtja, mely távol áll az igazságtól, azt ál-
litván, hogy azok hiveik fölött absolut hatalmat gyakorolnak 
még a politikai kérdésekben is, hogy a választások ügye a 
szószéken tárgyaltatik, és hogy az irek papjaik parancsára 
szavaznak. Ez nincs igy. A nép tiszteli papjait, mert tiszte-
letre méltók, de tudja, hogy a papság Amerikában nem avat-
kozik, legalább az egyesült államokban, a politikába. A tudor 
ur, ha alapos forrásból merítene tudomást, tudhatná, hogy a 
kath papság ép azért tisztelt, mert távol tartja magát a poli-
tikai agitatio terétől. A háború alatt ovakodtak buzdítani hi-
veiket, ugy hogy majdnem a hűtlenség gyanújába estek, ma 
bámulják okos tartózkodásukat. Nem nézték ők, democrata-e 
valaki vagy republicanus, a lelkek megmentésén fáradozván 
csak, az ifjúság keresztény nevelésén. Az angol tudor elté-
vesztette a prot. imaházat a kath. templommal. Az elsőben 
csakugyan az igehirdetők a legbonyolultabb kérdéseket tár-
gyalták, de nem az isteni malaszt, hanem a politikai admi-
nistrate köréből. 

A „New-York-Herald" czimü lap, mely mindenütt tart 
levelezőket, és a politika s nemzet gazdászat kérdéseivel fog-
lalkozik leginkább, néha olvasóit a legmeglepőbb módon mu-
lattatja. Nem szólnánk politikai ugrándozásairól, hanem bá-
muljuk elasticitását a vallási kérdésekben. E lap az álmodo-
zók, ideologusok és reformátorok valódi menhelye. Igazság 
és tévely, komoly és nevetséges dolgok váltakozva tűnnek fel 
hasábjain. Mult oct. 21-iki számában a pápa, egyház, és je-
zsuiták „zavaráról" értekezik. Miután a spanyol forradalom 
Austria hűtlensége, Itália apostasiája folytán keletkezett ké-
nyes helyzetéről a szentszéknek szólott volna, magyarázza 
a Quare fremuerunt kezdetű 2-ik zsoltár szavait, és imigy 
irt : „Szomorú dolog, hogy a pápának panaszra van oka nem a 
hitetlenek, hanem hivői ellen. Trónralépte óta a jelen napig 
folyton támadják, és szerencsésnek mondható, ha életét a 
vaticánban befejezheti. De utódjára nézve álmodni sem lehet 
többé Romáról. ! A pápa nem számithatván többé kath. ha-
talmasságra, támaszkodjék a hitetlenekre a zsoltár szavai 
szerént: postula a me, et dabo tibigentes haereditatem. Ezek 
Anglia és az Egyesült államok. A ,Herald' azt tanácsolja 
Piusnak, vonuljon Angliába, vagy mi még jobb. Észak Ame-
rikába. Itt fényes fogadtatásra számithat, Washingtonban pa-
lotát nyerend, melyben udvarával lakhatik. Azt mondja to-
vábbá a .Herald', hogy ez a pápaság egyetlen reménye, és 
hiszi, hogy tervével a jövő zsinat foglalkozandik." 

A ,Herald' játszhatja a buffot, de látszik, hogy az anyagi 



kérdések látkörén tul nem emelkedhetik, nem ismervén az 
egyházra vonatkozó isteni jóslatokat. Köszönjük ajánlatait, 
ha őszinték, de a szentatya nem szorul tanácsaira. A Szentlé-
lek majd intézi dolgait. Egyébiránt hisszük, hogy bárhova 
forduland az apostoli vándor, mindenütt szivesen látott leend. 
A népek csókolandják lába nyomait, mert vele leend az Isten 
áldása. Mi birjuk az örök Ígéretet. Nolite timere, ego sum. 

LONDON, nov. 4. A közelgő választások minden egye-
bet háttérbe szoritanak, s úgyszólván érdeknélkülivé tesz-
nek. A conservativ és szabadelvű párt, különösen az utóbbi 
alaposan hisz diadalában. Fájdalom, hogy Disraeli a „no po-
pery"! vetvén a tömeg közé mint jelszavat és gyújtó anya-
got, erőszakoskodásokra ád alkalmat. Igy Blackburnban a 
nép már is megtámadott egy kath. kápolnát. Néhány uj kath. 
jelölt is lépett fel, kiknek teljes reményök lehet a sikerre, 
minők sir John Simeon Wight szigetén, a dalbergi herczeg 
fia Sir Acton Bridgworthban ; Hovard Ede Brestonban, lord 
Herries idősbb fia pedig Yorkshire-ben. Az úgynevezett mufi-
kások jelöltségei a választás közeledtével ugy olvadnak, mint 
tavaszkor a hó. Radicálisaink ugyan néha munkásainknak 
megszorítják kezeiket, de sárga kesztyűiket le nem húz-
va, a választásnál, no már itt csak mégis inkább a ma-
gokféle uri emberekre szavaznak. Ez még hagyján, de meg-
rontják a munkást erkölcsileg kiirtván kebléből a hitet. Az 
angol positivismus főhősei : Mill és Beesly tagadván az Istent 
arra törekszenek, hogy az embereket önképök és hasonmások 
szerént alkossák. Beesly a vasárnapi szünetelés ellen agitáló 
egy meeting elnöke a gyűlés megnyitásánál azt fejtegeté, mi-
szerént az emberek nagyon csalatkoznak a Sabbath eredete 
körül. Ez szerénte az őskor nagy államférfiainak müve volt. 
Ezen államférfiak, mint Mózes is, látván népeiket a barbar-
ságban, hogy abból kiemeljék, miután tudták, hogy hiában 
vitatkoznának velők, egy természetfölötti lénynek lételét 
elhitették, mely mindazokat megbüntetendi, kik engedetle-
nek. Beesly ugyan azt tartja, hogy semmi intézmény nem 
eszközölt annyi jót, mint a munkátóli időnkinti pihenés, de 
tévelynek mondja, ha valaki hinné, hogy az vallási indokból 
keletkezett. 

Ily tanok hirdetése után azt hihetné valaki, hogy az 
angol bibliai társulatoknak elég széles működési tér nyilik 
otthonn, hogy világíttassanak fel a bibliából, kiknek oly fur 
csán magyarázzák a szombat napja eredetét. Pedig nincs igy. 
Valamint a londoni roppant, és nem enyhitett nyomor mellett 
találkoztak, kik a congoi négereknek küldendő flanell mellé-
nyekre adakoztak, mig itthon számosan megfagynak, ugy a 
bibliai társulatok is az evangéliumot akarják megvinni a -

spanyoloknak. Lord Shaftesbury az angol bibliai társulat el-
nöke jelenti, hogy hála a Spanyolhonban kihirdetett vallássza-
badságnak oda több láda biblia küldetett. A bibliák Madrid-
ban elárusittatni fognak. A lord Primm tábornoknak köszö • 
netet fejezett ki a vallásszabadságnak kikiáltásáért. Egyéb-
iránt, ha valaki a Spanyolországban eszközlendő vallási re-
formról akar épületes (?) dolgokat hallani, olvassa a ,Times' 
levelezőjének madridijelentéseit. Minden, amivel a liberalismus 
eddig boldogitotta Belgiumot, Francziaországot, meglesz ott 
is. Primm szerént minden házaló akár mindkét hóna alatt vi-
het bibliát. A protestánsok, zsidók épithetnek imolát, zsinagó-
gát, sőt az úgynevezett „szabad keresztény cultus" hivei is 
jelentkeznek „Roma tévelyeinek, és igazságtalanságainak" 
felderítésére. Mindezek Anglia felé vetik sóvár piliantásaikat 
onnét reménylvén segítséget, természetesen pénz alakjában. 
A kísérlet- megtörtént Olaszországban is széltében, a kormány 
pártfogolta a protestáns küldéreket, de azért a ,Times' leve-
lezője szerént kételkedni lehet, ha egyetlen egy „becsületes" 
(a T. szavai) megtérés eszközöltetett-e az utóbbi 10 vagy 20 
év alatt. Legyen erre tekintettel lord S. és társai, és menjenek 
inkább Japánba téríteni a pogányokat, kik most üldözik a 
keresztényeket, vagy maradjanak Londonban, hol elég hitet-
len van, kit újra kellene Jézus vallására oktatni. 

VEGYESEK. 
— A kath. hirlapirodalmi téren örvendetes mozgalmak 

történnek. A „Magyar Állam" czimü nagy lap kibocsátotta 
mindenkit kielégíthető programmját. Az ,Autonomia' is meg 
fog indulni, mint hirlik, elég kedvező auspiciumok közt. Hum-
mel és Fellermayer német épületes, hasznos, mulattató hetila -
pot indítanak meg. Az „Egyházi lapok" és a „Kath. Közlöny" 
szintén egybeolvadva B o d n á r Zsigmond szerkesztése alatt 
fog megjelenni. A F o r t s c h r i t t mindinkább beleéli magát 
föladatába és jól választott területén mindjobban élénkül 
tevékenysége. 

— A Romában kivégzettek bevallák, hogy az orgyil-
kos-díjon kivül azzal biztatták őket, hogy még elitéltetés ese-
tében is a diplomatia meg fogja őket menteni, és ha bebörtö-
nöztetnének, Romának nem sokára történendő elfoglalásakor 
ki fognak szabadittatni. Az eredmény ellenkező volt, és a 
forradalmi bizottmány ekkép kudarczot vallva minden erejé-
ből szórja a rágalmat Roma ellen, mert hitele nagyon csökkent 
azok előtt, kiket ilyféle módon akart ezután is elcsábítani ter-
vének eszközül. 

— Hirlik, hogy gr. Trautmannsdorf osztrák követnek 
Romában, azon utasitása volna, miszerént a szentszék előtt 
még egyszer fejtené ki az itteni viszonyokat, melyeketa con-
fessionalis törvény szült, és igyekeznék a pápát reá venni, 
hogy a modus vivendi körül javaslatot terjesztene az osztrák 
kormány elé. 

Előfizetési hirdetés. 
A nagyérdemű magyar katb. papságnak veterán hü bajnoka és bajtársa, a „Religio," a kath. irányú 

lapok minden fusioja, méltán sokat igérő átalakulása mellett is szokott bizalommal folyamodik nagylelkű 
pártfogóihoz, kérvén őket, hogy jótékony karjukat a jövőre sem rövidítvén meg, előfizetésöket az eddigi mó-
dozat és föltételek szerént mielőbb megujitani kegyeskedjenek. A szerkesztőség. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM: Egy kis szemle. — Kruesz fő-apát be-
széde. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Egy kis szemle^ 
Az év homokóráján az utolsó szemek peregnek 

alá, minélfogva bátorkodtunk is lapunk t. pártolói-
hoz előfizetési fölhivást intézni. Midőn ezt tettük : tet-
tük azon, évek során át igazolt hiedelemben, hogy 
lapunk ez évi működése is olyan volt, mely ha nem 
is fokozta volna az iránta tanusitott rokonszenvet, 
legalább nem is csökkentette oly mértékben, hogy, 
a kath. cziin alatt működő lapok kecsegtető tömörü-
lésének, vagy ujabb lapok keletkezésének daczára, 
jövőjét illetőleg aggodalomra bár mely részről ele-
gendő ok merülne föl. 

Mindamellett a valóban sajátszerű mozgalmak 
közt már-már letűnő év alatt különféle igényektől 
környezett foglalkozásunk fölött egy kis szemlét tar-
tani czélszerünek tartjuk, melyből, ha szükséges, 
némi igazolás, a jövőre nézve pedig tájékozás is 
meríthető. 

Midőn egy év előtt másod izben vettük föl a 
szerkesztői teendőket, igen számos előfizetőnk azon 
óhajtását szíveskedett kifejezni : hagynánk föl a sok 
vitával, mely eddig folytattatott, és foglalkoznánk in-
kább saját ügyeinkkel, mint hogy a viszály üszkét 
szórjuk szüntelenül az ellenfélnek ha irányunkban 
nem is békés de nem is békülő hajléka tetőzetére, és 
czélra épen nem vezető versenygések által keseritsük 
a kedélyeket, koczkáztassuk az amugyis a mere-
dély szélére sodort ügyünket. 

Ezen óhajtás, melyet a körülményeknek paran-
csoló szava is kötelességgé tőn, lelkünk hangulatával 
találkozván, eszközlé azt, hogy lapunk folyamát oly 
mederbe tereltük, mely sokak kívánságának megfe-
lelve egyszersmind a lap föladatával is legméltób-
ban öszhangzónak volt tartható. 

Azonban a zaklatottsághoz, a politikai szintúgy 
mint az egyházi téren némi lázas ingerültséghez 

szoktatott kedélyek lapunk e csendes működését 
nagyon is kiméletesnek, élettelennek talál ták, és 
innen onnan hang emelkedett: szöjjünk vitát, élén-
kitő tusát a merev halmazba, e nélkül igen komoly, 
egyhangú a tartalom. 

Ekkép összeütközésbe jött olvasó közönségünk-
nek izlése, óhaja és a szerkesztő két tűz közé volt 
szor'tva. A más táborban küzdő ellenfélleli vitatko-
zás végkép sikertelen ; mert ha nem is erősebb de 
sokkal makacsabb, hogy sem hirlapi lándzsadöfés 
által leterittetni engedné magát, ha mindjárt lehet-
séges is volna vele egyenlő küzdhomokon találkozni. 
A vitát tehát saját feleink ellen kellett volna meg-
kezdeni; tulajdonképen először reerimininatiok, meg-
támadások által talajt szerezni, és erre állva talán 
new is mindig ajánlható fegyvert forgatni. 

Alaprajzunkban jeleztünk néhány belügyet, 
mely figyelmünket jobban leköté; a körülmények 
mindeddig nem voltak kedvezők óhajtott rendezé-
sökre, egykettőn pedig a sors segitett minden hozzá-
járulásunk nélkül. A körülöttünk pezsgő élet habzá-
sából leszűrtünk időről időre egy kis tajtékzást, so-
raink közé vegyitettük, és lön itt-ott kis fönakadás; 
ki tehetne tehát minden részre eleget ? 

Föltornyosultak az egyház és államélet közti 
kérdések, melyeknek vég kimenetele a meg nem fé-
kezhető korszellem áramlatának egy kis ismerete mel-
lett tisztán állhatott mindenki előtt, tehát előttünk is ; 
kötelességünknek tartottuk kimondani mindenben az 
egyház elvét, de nem tartottuk hivatásunknak su-
lyokkal neki menni az ellenfélnek vagy a reánk 
nézve káros elvek akár fölállitóinak, akár védőinek. 
E tartózkodó modorunkkal ha nem is lendíthettünk 
a jó ügyön, bizonyára nem is ártottunk neki annyit, 
mennyit az ellenkező eljárás által lehetett volna ár-
tani ; és ez mindég elég akkor, midőn mundus est in 
maligno positus. Mi e tekintetben ugy jártunk el, 
mint főpapjaink az országgyűlésen. Kimélettel, sőt 
udvarias bókok közt, de szilárdan is kimondják az 
egyház elvét, leikök mélyéből óhajtják annak alkal-
mazását, föntartását. ekkép eleget téve kötelmöknek 
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a sikerről, mely rendesen az ellenfél ölébe hullatja 
gyümölcseit, nem lehetnek felelősek. 

Annak vallói voltunk, vagyunk és maradunk 
is, hogy a modern elvek szerént alakuló életet figye-
lembe kell vennünk, és elveink sziklaszilárdsága 
mellett is, szünetlenül kell gondoskodnunk, mikép 
lehessen nem már elejét, hanem élét venni a reánk 
nézve mostohább helyzetnek, és mikép lehessen a 
még fönmaradt téren érvényesiteni, alkalmazni el-
veinket. És habár ezen engedékenységünk eleinte 
föltűnést okozhatott, igazoltatott később ismét főpap-
ságunk bölcsesége által is, mely szintén alkudozásba 
lépett ezen a téren a többé nem változtatható körül-
mények elodázhatlan követeléseivel. 

Legcsábitóbb volt az önkényt is kijelelt korlátok 
áttörésére a majdnem folytonos súrlódás, melybe a 
kath. napi és más lapok is egymással keveredtek. 
Nem lehet tagadni, hogy foltja volt és betűkbe ön-
tött szégyen-emléke marad a czivakodás a kath.jour-
nalistikának, mely epébe mártott tollal hitt küzdeni 
a jó ügy mellett. Sokszor beakartunk vegyülni e 
testvéri (!) versengésbe, de bizony részént méltatlan-
nak tartottuk lapunkhoz, részént csak olajat öntöt-
tünk volna az izzó szenvedélyekre, és igy kénytele-
nek voltunk egy vagy más tárgyról is tartózkodób-
ban szólni, nehogy kihivásnak tekintessék a kidom-
borodottabb tárgyalás, és még nagyobb terjedelmet 
nyerjen a sajnos egyenetlenség. 

Ez, hála az égnek ! szűnő félben van ; e percz-
ben olvassuk a két kath. szinezetü napilap egybe-
forrásának valósulását, programmját, és igy annyi 
első tekintetre bizonyos, hogy egy lappal kevesebb 
lesz, mely a másikkal vagy többiekkel verseng; ez 
maga már elég nagy nyereség. 

Üdvözöljük lelkünkből a lapok ezen egyesülé-
sét, a szellemi erők e szándéklott egyesítését ! Maga 
a jó ügy miatt kezdetben annyira hódolólag voltunk 
az eszme iránt, hogy azon gondolattal foglalkozánk : 
valljon az erők még nagyobb, még biztosb tömörítése 
tekintetéből nem volna-e jó lapunknak is ha nem is 
beleolvadni a központosításba, legalább társlap gya-
nánt csatlakozni a consortiumhoz olyképen , hogy 
neki engedvén át a lap technikai és administrativ 
kezelését, a többiben tőle függetlenül szerkezetien 
jelennék meg a „Religio?" 

Ez által azt hittük elérhetni, hogy mindkét 
lapnak ugyanazok levén előfizetői, legalább legna-
gyobb részt, mindegyiknek természetes tárgyait és 
korlátait is jobban ki lehetett volna jelelni, megő-
rizni. Mert nem lehet tagadni, hogy kath. irányú 

lapjaink oly mélyen hatoltak be az egyházi térre, 
miszerént, nem annyira kath. irányú politikai, mint 
inkább egyházi és politikai lapok voltak ; miből azu-
tán önmagából származott, hogy oly tárgyakat is 
fölvettek hasábjaikba, melyek csakis az egyházi la-
pot illették volna meg, s melyeket ez nem is mellőz-
hetett, de azon hátrányban volt, hogy csak kétszer 
jelenvén meg hetenként igen sok olvasó előtt már 
jól ismert, mert a napi lapban olvasott dolgokat 
ismételt. Ezen szempontból tehát ajánlatosnak látszha-
tott a csatlakozás. Azonban megfontolva azt : mily 
áldozatokba került a „Religio"-nak, ugy mint van, 
létesítése; mily könnyen megtörténhetnék, hogy az 
egyesülttekkel elvsolidaritásba mindenben nem lép-
hetvén, e lapban más elvek pendittetnének, védetné-
nek, és igy az öszhangzat megzavarodván kellemet-
lenségekre nyílnék alkalom; megfontolva azt, hogy 
oly különböző idők, körülmények, irányárnyalat, 
szerkesztő-változás közt mily készséggel tartotta fön 
a t. olvasó közönség e lapot; meggondolva, hogy a 
theologiai téren való működés is utoljára laicusok 
kegyeitől látszhatnék föltételezettnek, vagy azoknak 
talán nem mindenki előtt tetszhető elveikkel való 
vélt solidaritás miatt kétségbevonatván a lap önálló-
sága, eddig hiven megőrzött reputatiojában is szen-
vedhetne ; megfontolva, hogy az oly nehezen szer-
vezkedett egyesülési elemek könnyen fölolszolhat-
ván e lapnak léte is kérdésessé válhatnék, végre 
meggondolva, hogy a lapnak ily látszólagos lesikam-
lása is az évtizedeken át megfutott pályáról ;mily 
fájdalmasan eshetnék azon nemes szivnek, mely e 
lap teremtésével foglalkozott, létrehozásának nehéz-
ségeivel önfeláldozólag megküzdött, és mely szivnek 
a sir mindinkábbi közeledtével nincsen már más 
öröme, mint ha müvein andaloghat bágyadozó emléke-
zete : elhatároztuk maradni ugy mint vagyunk,meg le-
vén győződve, hogy pártolóink ügyszeretetébe vetett 
bizalmunk megszégyenülni ez alkalommal sem fog. 

Lesz tehát két nagy napilapunk; mindegyik 
kath. irányú, mindegyik a nagy kath. érdekeknek 
szentelve, mindegyik az autonómiát sürgető, mind-
egyik a kath. statusnak organumja, mi több, az „Id. 
Tan." ép ugy mint a „Hirnök" következő évi folya-
mát „a rég sürgetett nagyobb közlönyben fogja foly-
tatni," mikép létesitendő ez az addigi elvkülönbség 
mellett? az ő dolguk. Mi szemügyre vévén a két 
napilapot értjük, a „Magyar Állam" ot és az „Auto-
nómiát, ugy látjuk, hogy két csoportozatnak, nem 
mondjuk pártnak, közlönyét tisztelhetjük a két lap-
ban. A „Magyar Állam" lesz a szélső jobb, a másik 



a szélsőjobbtól eltéi-ő, de azért nem szükségkép oppo-
sitionalis bal, hanem amarra nézve némileg praeter-
positio; az egyik talán csillogó aristocrata, a másik 
szerénykedő democrata; és mindegyik könnyen elvé-
nek kisértéseibe, veszélyeibe eshetik ; az egyik tudnil-
lik az érdemet a méltóság foka szerént mérlegelvén ; 
a másik egyedül az ő mértéke szerént meghatározott 
érdemet tekintvén, a különben mindig és mindenütt 
szükségelt méltóság vagyis tekintély koczkáztatá-
sával is. 

Tekintve a főelemeket, melyekből mindegyik 
szerveződik; az eszközöket, melyekkel mindegyik 
rendelkezik: ugy hiszszük, az egyik könnyen hason-
lítható a Nabuchodonozor által álomban látott szo-
borhoz, mely fölülről vagy inkább fölül arany- és 
ezüstől csillogott, de lábszárai, tehát a tulajdonkép 
hordozó elem, a soha össze nem forrható és ép azért 
szilárd hasist nem is képezhető sárból és vasból vol-
tak ; fönállott mindazáltal, mig rengető erő nem kö-
zeledett hozzá; de ime a hegyről egy kő hengeredett 
le, mely a gyengén szervezett lábokba ütődött: és 
az arany, ezüst terhe alatt csak annál súlyosabb, 
összemorzsolóbb volt a szobor bukása. Ha az újonnan 
keletkező szobor még azon alakot is fölvenné, hogy 
dereka igen is hajlott lenne, az egyensúlyt annál 
könnyebben veszti, és a kévéssé respectált kő, a köz-
vélemény, még gyorsabban végezné pusztitását. 

A másik a Sphinxre emlékeztet bennünket, 
mely kihivólag veté oda mindenkinek talányait; 
valóban sok tekintetben talányos volt e lapnak va-
lamint eddigi fönállása, ugy még inkább nagyobb 
erővel való megindulása; tartani lehet, nehogy majd 
találkozzék Oedipus, ki megfejtse a talányos lét 
gyengéjét, értjük a szükséges eszközök hiányát, és 
csakhamar levesse magát a magasból, melybe emel-
kedett. 

Igazán szeretnénk, ha hasonlatunkban csalat-
koznánk; kivánjuk, hogy mindkettő szerencsésen 
haladjon kitűzött pályáján, kijelelt czélja felé. Sze-
retnénk, ha a t. olvasó közönség mindegyiket pár-
tolná elfogulás nélkül, mert mindég jó a dolgot kü-
lönféle oldalról földerittetve látni. Eszme-surlódás lesz, 
mint volt is mindég az emberek közt, volt magában 
az egyházban is a jeruzsálemi zsinattól kezdve, hol 
nagy vitatkozás támadt, egész a tridenti zsinatig, 
melynek folyama alatt nem épen merő gyengédség-
ből nyúltak tanácskozó őseink egymás szakála után. 
Nem mondjuk, hogy ez a legrendesebb állapot ; de 
ha már árnyalatok vannak, nem kell oly igen zokon 
venni, hogy egyik is másik is életjel után tör. 

Legyen egyébiránt bármint, reánk nézve azon 
kötelezettség merül föl, hogy a két árnyalat közt 
középhelyet foglaljunk el, mindegyikből elfogadván 
a jót, mindegyikben egyaránt kárhoztatván a roszat 
vagy helytelent. (Igen természetes, hogy mind a 
kettő meg velünk bánhatik igy el !) Ügyelnünk 
kell, hogy lapunk tartalma, mennyire csak lehet, 
elüssön a napilapokétól, nehogy az egyiket vagy 
másikat szintén tartó olvasónk a mienkben is ugyan-
azt találja, lelje föl ; és ezt valósitani erőnk teljéből 
igyekezni fogunk, mig talán lapunkra nézve is elér-
kezik az idő, midőn imént keletkezett egyházirodalmi 
testvéreivel egyesülhetve szintén egészen kizárólagos, 
egyedül neki saját terrenumot választhat, és azon 
áraszthatja még termékenyítőbb áldásait. 1-k. 

Krnesz Chrysostom pannonhalmi főapát beszéde a főren-
diház dec. elsői ülésében. 

Nmgu elnök, mgos főrendek ! 
Midőn a napirendre jkitüzött kérdéshez szólok, érzem, 

hogy ép oly fontos, amily háladatlan munkához fogok. 
Jól tudom én, mennyi eszmecserét, mily nagyszerű moz-

galmakat mily fájdalmas súrlódásokat keltett már világszerte 
e kérdés ! tudom, hogy ez már régóta tart, anélkül, hogy e 
kérdés bárhol is véglegesen megoldatott volna, s nem is hi-
szem, hogy egyhamar bekövetkezzék azon áldott nap, melyen 
a nép- és közoktatási ügy folyama biztos mederbe terelve, 
zajtalanul fog folyni ez ég alatt, bőségesen árasztván áldásait 
a népek és nemzetek boldogitására ! Mért ? mert e kérdés a 
legbensőbb viszonyban áll az emberek változó nézeteivel és 
vágyaival, meggyőződésével és szeszélyeivel, vallásos érzetei-
vel és önző czéljaival ; azaz : az emberi sziv erényei- és gyar-
lóságával ! 

Az ily kérdést méltán azon számtani föladványokhoz 
soroljuk, melyeknek tényezői közt határozott számok mellett 
határozatlan, képzelt mennyiségek is szerepelnek, melyekkel 
a legügyesb számoló sem boldogul ! A számoló azonban hozzá 
fog a munkához és az eredményt várja ! 

Első pillanatban ugy látszik, hogy a népnevelés és ok-
tatás kérdésénél is az eredmény azon próbakő, melyen a 
rendszer helyes vagy helytelen voltát megitélhetni. Azonban 
nem lehet felednünk, hogy az eredményt is kiki saját szemé-
vel nézi saját elvei, czéljai és vágyai szerént itéli meg, azért 
rendszerént : laudatur ab his, culpatur ab illis ! 

De áltálán véve minden rendszer, mert emberi mü, 
többé kevésbbé gyarló ; s minthogy emberi, tehát gyarló 
erők által hajtatik végre, eredménye soha sem volt, nem is 
lesz minden tekintetben tökéletes valami. 

Nem csoda tehát,hamisemelégedtünkmegiskoláinkkal; 
javitani akarván a dolgon, tanácsért idegen országokba zarán-
dokolánk, honnan gyönyörű értesítéseket vettünk, hol innen 
hazulról nézvén a dolgokat, tán mindent simának, gömbölyü-
dednek láttunk, de a helyszínére érkezvén, csakhamar föl-
tűntek ott is a mély üregek, meredek sziklák és veszélyes 
utak ; hamar megüté füleinket a panasz leverő hangja, szem-
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tanúi valánk a roppant küzdelmeknak, melyek az emiitett 
folyamnak fenekét is fölkavarják, s nedűjét élvezhetlenné 
teszik. 

Ugy van ms. F. R. ! a népnevelési és közoktatási kér-
dés felett jelenleg is világszerte foly a küzdelem, az irigylett 
Schvájczban és Poroszországban szintúgy, mint Olasz-és 
Oroszországban ugy mint Törökországban ! Világos, hogy 
édes hazánk is a sokszoros átalakulás és rendezkedés idején 
szintén nem hagyhatta figyelmén kivül e fontos ügyet, mely 
szerencsésen megoldva, a nemzetre boldogságot é3 dicsőséget, 
roszul kezelve, kárt és szégyent áraszthat. 

A nm. vallás- és közoktatási miniszter ur bizonyára a 
közóhajnak vélt eleget tenni, midőn az üdvös reformok terére 
lépvén, az elemi és polgári iskolákra vonatkozólag mélyen 
életbevágó törvényjavaslatot terjeszte az országgyűlés elé? 
mely immár előttünk fekszik, s melyet a nm. főrendiház bi-
zottmánya csekély módosítások mellett elfogadásra ajánlott. 

En mélt. F. R. ! valóban boldognak érezném magamat, 
ha ő excája törvényjavaslatához föltétlenül hozzájárulhatnék, 
de mit tehetek én róla, ha ellene elveim, s hosszú taj asztalá-
son alapuló meggyőződésem tiltakozik ! 

Igaz, hogy ő exja törvvényjavaslatában számos pontot 
találok, melyekért ő exjának őszinte hálát szavazok ; de az 
összes műben sajátságos vegyülékét látom a régi és uj, a con-
servativ és liberális eszméknek, melyek egymásmelleit sokáig 
békeségesen nem létezhetnek ; e mü ezen sajátságánál fogva 
azon benyomást tette lelkemre, mintha csak provisorius jel-
leggel birna, mintha csak átmeneti hid akarna lenni, éspedig 
az általam helyeselt térről egy másik nem helyesebb térre( 

minek lehetőségét ő exja Vay M., a koronaőr is előre jelzette ; 
csakhogy ez nem azért fog történni, mintha ezen átmenet a 
dolog természetes rendéből következnék, hanem azért, mivel 
az ügy fonala a kormány kezében van, mely mindenesetre 
veszélyes versenytárs. »Minden állami intézet, mely az isko-
lai ügyekre nézve az államtól szerveztetett, természeténél 
fogva támadólag hat; mert lehetetlen, hogy akár magánosok-
kal, akár társulatokkal mint egyszerű versenytárs haladhas-
son : erre nézve csak azon alternativa áll, hogy vagy föloszlik, 
vagy az összes vezérséget kezeihez ragadja." Igy Tylor Alfred, 
az angol államférfiú. 

De térjünk vissza a törvényjavaslathoz. 
E javaslat a) tiszteletben látszik tartani a családok ne-

velési jogát, de mellette határozottan kimondja az államnak 
ebbeli képességét és kötelességét. 

b) Föntartja a hitfelekezeti iskolákat, de csak ugy, mint 
mostoha gyermekeket; egész szeretettel azonban a hitfeleke-
zetesség nélkül szűkölködő intézeteket karolja föl. 

c) Meghagyja a családok szabadságának némi nyomát, 
de emellett határozottan kimondja az iskolai kényszer ke-
serű elvét ! 

/ 

En mlgos F. R., tudok jeles állam- és tanférfiakat, kik 
a) az államnak nevelői képességét, jogát és kötelességét nem 
ismerik el, 

kik b) a hitfelekezetesség nélküli iskolákat mint nevelő-
intézeteket képtelenségnek nevezik, 

kik c) az iskola-kényszert, mint az emberi szabadságot 
sértő beavatkozást föltétlenül kárhoztatják. 

Én, mlgos főrendek, egész életemet az iskolában töltöt-

tem, s szivesen, örömmel töltöttem ; ezer alkalmam volt az 
ügyet tanulmányozni és előszeretettel tanulmányoztam ; le-
gyen szabad tapasztalatim és tanulmáányozásom eredményét 
a nmlgu főrendi ház magas figyelmébe ajánlanom. 

Sokat hallunk az „állam" jogairól, kötelességeiről. 0 
excellentiája is e jogokra és kötelességekre fekteti a tvjavas-
lat szellemét s követelményeit. 

En is sokszor intéztem önmagamhoz azon kérdést, vall jon 
van-e, és menynyire van az állam hivatva a nevelés és köz-
oktatási ügynek kizárólagos vezérlésére ? S imo, a felelet 
nem ütött ki kedvezőleg az állam részére! 

Mi az az állam ? Igaz e kérdésre szép definitiót lehet 
adni, de a szabályszerű definitióra valóban különös fényt 
vet az élet. 

Én, mlgos főrendek a természet-tudományok fölkentje 
levén, mély tisztelettel viseltetem a természeti törvények 
iránt, de vajmi sokszor kislelküvé lettem azon roppant com-
plicata miatt, melyben az első pillanatra egyszerűnek tetsző 
természeti törvény az alkalmazás terén jelentkezők ! 

Ilyformán vagyok az állam definitiójával is. 
In ultima analysi, akkor, midőn az állam jogairól, in-

tézkedéseiről szólunk, bizony csak a kormányt értjük és leg-
főlebbazon pártot, mely a kormányt tartja, mely ha széthult, 
rendesen magával viszi mindazt, a mit a kormány az állam 
nevében teremtett. 

Az iskolákat az egyház leányainak nevezi, és ugy van. 
Az iskolák legnagyobb részét, mondja Haller, az egyház 
alapította! és az egyház az iskolákat szabadoknak alapította, 
holott a forradalom kormányzati szervezetté alakította azo-
kat által. 

Angolországban azonban a forradalom sértetlenül vo-
nult el az iskolák mellett, ott azok most is szabadok ; az ál-
lam itt-ott segélyzi, de a gyakorlati angol e segélyzést is 
gyanús szemmel nézi. A kormány szándokai nem tisztákj 
úgymond Bain, jobb volna, ha a kormány visszavonulna. 

„Die Uebel, mondja Haller, (Restauration der Staats-
wissenschaft) sind nicht zu berechnen, welche der Religion, 
der Wissenschaft, der Menschlichkeit, dem allgemeinen Bes-
ten dadurch geschlagen worden sind, dass man jene Anstal-
ten in neuerer,'Zeit dem Einfiuss der Privaten entzogen, und 
sie zur Sache der Fürsten (Staaten) gemacht hat." 

O excja a vall. és közokt. miniszter ur a francziaor-
szági iskolákra hivatkozott a nagy forradalom előtt, mikor 
az iskolákat az egyház kezelte ; ő excja szerént a hatalmas 
egyház sem volt képes egymaga a szükségnek eleget tenni! 
Megengedem, de engedje meg ö excja, hogy én is ugyanazon 
iskolákra hivatkozzam a nagy forradalom után, mikor telje-
sen és kizárólag az állam kezére kerültek ! 

A forradalom alatt, ha jól emlékezem, Danton volt az, 
ki első mondotta ki a keresztény civilisatió folyama alatt, 
hogy „a gyermek előbb a köztársaságé, azután a szülőké!" 

Robespierre volt az, ki első adá ki az iskola-kényszerre 
vanatkozó rendeletet, alapítván azt a gyermeknek a nevelésre 
való jogaira ! Ezen rendeletet Talleyrand barbár intézke-
désnek nevezé, mely a francziák földjén nem élhetett sokáig, 
a szabadságszerető franczia nép nem tűrte : „Oly kormány, 
mondá Chüptal, mely a közoktatás korlátlan urává tenné 
magát, előbb-utóbb vezélyes czélokra zsákmányolhatná azt 
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ki : mert a hatalmas emeltyű az ő kezében a rabszolgaság 
kitűnő eszközévé válhatnék." (IX. év.) 

Ugy látszik, hogy e szavak I. Napoleon gőgös szivé-
ben méltó földre találtak ! Ezen férfiúról mondják, hogy 
megkoronáztatása utáni napon Ducros tengerészügyi mi-
niszteréhez e szavakat intézé ; „En későn jöttem, az embe-
rek már nagyon fölvilágosodottak ! A régi Caesarok istenek-
ként ültek a trónon, én ma a próféta szerepét sem vihetem !" 
— Azonban a nagy férfiú később föltalálta magát — azon 
jellemző nyilatkozatra fakadván ! „ Szuronyaimmal a teste-
ken, egyetemem által a szellemeken uralkodom," O teremté 
az oly gyászos hirre kapott egyetemi monopoliumot. 

1808. márcz. hó 17.144 ezikkből álló rendelettel az ös-
szes tanügy rendeztetett. Mindenemä nevelő és oktató inté-
zet az állam számára confiseáltatott, és annak közvetlen 
felügyelete alá került. Tanitó csak az lehetett, ki az egye-
temnél oklevelet szerzett magának. Az állam határozta meg 
a tanrendszert, tankönyveket ! Csaknem fölösleges mejegyez-
nem, hogy az egyetem előtt a kath. pap alig vagy csak igen 
ritkán birta kiérdemelni a szükséges okleveleket ! Mondhatni 
hogy a papság teljesen le volt szoritva a nev. és közoktatás 
teréről. Eszerént az összes nev. és közoktatási ügy saeculari-
sálva, az állam kizárólagos dolgává vált. 

A rendszernek elég ideje volt megerősödnie, s gyümöl-
cseit végképen megérlelnie, hiszen 1808-tól 1848-ig zavarta-
lanul uralkodott. A gyümölcs megérett ugyan, de épen ez az, 
mi iszonynyal tölté el egész Francziaországot. A nép följaj-
dult azon rákfene láttára, mely Francziaország ifjú nemzedé-
két lélek és test szerént pusztitá. 

Nem lehet szándékom a gyászos eredmény rajzát adnom, 
csak azon egy tényt emlitem fői, hogy az 1849-ki köztársaság 
nemzetgyűlése elé a népnevelési ügyre vonatkozólag egyszerre 
2 törvényjavaslatot terjesztettek föl, 1 provisorius és 1 vég-
leges értelműt ; azon kérdésre, mire való a provisorium, ha a 
végleges törvjavaslat is a ház asztalára került ? a vallás- és 
közoktatási miniszter azt felelte : a provisorius törvjavaslat 
kivételes törvényt kér a borzasztó iskolamesterek ellen, kik-
nek Francziaország prédául kiszolgáltatott, kiknek socialis 
elveit nézve, gyalázatosságra csak iszonyú erkölcstelenségök 
múlja fölül ! 

A gyűlés diktátorokat küldött ki az ország veszélyének 
elhárítására, kik százával szórták ki a bűnösöket. 

A másik törvényjasaslattal Francziaország összezúzta 
az állami monopoliumot. és a nev. és közoktatás ügye szaba-
dabb légen örvendetes lendületet nyert. 

A történelem figyelemreméltó adatokat nyújt kezünkbe, 
még édes hazánkban is, melynek tanintézetei a mult évti-
zedben a magyar nemzeti elemhez aliga correct viszo nyban 
állottak. 

Emlitsem-e Oroszország iszonyú gazdálkodását e szent 
téren ? 

Talán már ugy sem hangzik többé oly viszásan azon 
állitásom, hogy az állam, rectius a polgári kormány nincs 
hivatva a népnevelés és közoktatás részrehajlatlan vezérlésére, 
s ha vezeti, nem boldogul. 

Megengedik már most, mlgos főrendek, hogy ezen álli 
tás lélektani és bölcsészeti bizonyítékaira is vethessek egy-két 
pillantást! 

Én ugy hiszem, hogy csak a nm. főrendi ház iránti 
őszinte tiszteletemről teszek tanúbizonyságot, midőn azon 
meggyőződésemet fejezem ki, hogy e magas házban senki 
sincs, ki a lélek szellemiségét tagadná, Az anyag-elviséget, 
vagyis materialis must tehát e szent helyen legyőzött állás-
pontnak tekintem. 

Amily igaz, hogy a lélek önálló szellem, oly igaz, hogy 
annak kettős tékonysága : az akarat és értelem. Két különálló, 
egymástól független tehetség. Az értelem a külbenyomások 
által fogalmakat képez, következtet, gondolkodik; ennek 
napja a tudomány. Az akarat az érzésekés vágyak alapján a 
jó vagy rosz, a boldogság s boldogtalanság tényezője; ennek 
napja az erény. „A gondolat az embert a földre vezeti és a 
természet tüneményeibe ; az érzés az ég titkaiba ; a gondol-
kodás észlelés és következtetés által jut az igazsághoz, az 
érzés közvetlen tudás, hit, kinyilatkoztatás és sugallás által. 
Az érzés legvégső bizonyitéka az igazságnak, t. i. a szellemi, 
az isteni igazságnak. Az erkölcs legmagasb igazságai az ér-
zésbon birják forrásaikat." Smidt K. 

E két hatalom benső viszonyban áll ugyan egymással, 
de mégis mindegyik önálló ; egymást czélszerüen gyámolit-
hatják, de egymás ellen harczolhatnak is. 

A legvilágosb értelem mellett a leggonoszabb akarat 
székelhet ugyanazon lélekben, s az akarat jósága igen korlátolt 
tudomány mellett is megállhat. 

Ha választanom lehet, mgos főrendek, inkább választom 
a tudatlan, de jóakaratú embert polgártársul, mint a roszszivü 
tudóst, ki létemet valóságos pokollá változtatja. 

Ebből én azt következtetem, hogy az akarat nemesebb 
s fontosabb adomány, mint a bö ismeret ! 

De világos, hogy a nevelést és oktatást csak akkor nevez-
hetjük helyesnek, midőn az értelemmel az érzés is egyaránt 
kiképeztetik, ugy, hogy mindakettő lehetőleg közeledjék á"Z 
eszményképhez ; az értelem az anyagi világ viszonyait tisztán 
be- és átlássa ; az érzés az erkölcsi világ törvényei szerént él-
jen és uralkodjék. 

Az érzéki és erkölcsi világban nevezetes analógia léte-
zik. Az emberi lelket igen szeretem a naphoz hasonlítani, 
melyből egyszerre fény- és hősugarak fakadnak, mint a lé-
lekből az értelem és érzés tékonyságai. Mind a kettő saját 
törvényei szerént keletkezik, halad és hat. Az ember e tör-
vényeket tanulmányozhatja, s hasznára fordithatja, ha nem 
tanulmányozza — kárt vall ; mert a törvény adott valami, 
mit az emberfia föl nem forgathat. E törvények szerént 

a tudomány csak a tudomány szikrájánál gyűlés fény-
lik ; a jó érzés csak jó érzés hatására ébred, fejlődik és boldogit. 

Az első az oktatás ; az utóbbi a nevelés művelete. 
A nevelés az érző szellemnek leereszkedése a növen-

dékhez, kit fölkarol s körüllebeg, meglesvén afejledezö érzés 
és öntudat minden stádiumát, hogy azokat arányitsa, javitsa, 
s a magáéhoz áthasonitsa ! — Ki nevelhet ? E föladatot a 
zsenge években az anya, utóbb a család teljesiti. A nevelés 
tehát a család ügye ; ha az apa és anya gyermekök értelmi 
és érzési tehetségeit a lehető legmagasb fokig birnák fejlesz-
teni, nincs a világon ember, kinek jogában állana őket emun-
kában zavarni. De kevés család bir megfelelni ezen föladat-
nak, azért van az iskola. Az iskola tehát mint segélyintézet 
a család körébe vág; de ha" jót akar, csak ugy kell folytatnia, 
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a mint a család kezdette. De a család és iskola kitől veszi a 
kedély, az érzési világ eszméit, ha Dem az egyháztól ? Ez a 
közvetítő az Isten és a világ között ! Ez az egyház missiója, 
melylyel az állam nem bir. 

Innen származik az egyház fölénye a család és iskola 
felett, hol a nevelést a szellemi világ örök törvénye szerént 
kormányozza és ellenőrzi. Mi nem teremtettük e törvénye-
ket, ép ugy nem mint az optikus nem teremtette a fény tör-
vényeit ; mi csak hirdetői és őrei vagyunk a törvényeknek, 
melyekért felelősek vagyunk : azért reclamáljuk az egyház 
nevében a nevelést! és ellenezzük azon intézeteket, hol a 
működő szellemek közti különség, söt ellentét a léleknek fej-
lődő érzési tehetségét zavarba hozza, vagy a hitetlenség lehe 
megdermeszti. Mi soha sem szavazhatunk s hitfelekezetesség 
nélküli, vagy közös iskolákra. 

Hivatkozom e részben a poroszországi vallás- és köz-
okt. miniszter közlésére, ki az elemi és közép, tehát oktatva 
nevelőiskolákról igy itél : Die Elementar- und Mittelschu-
len haben neben der Bestimmung, gewisse Kenntnisse und 
Fertigkeiten mitzutheilen, auch einen paedagogischen Zweck. 
Diesen Schulen ist zur Erreichung des paed. Zweckes ein 
religiöser Character unentberlich. Die wichtigsten Erziehungs-
mittel sind von demselben abhängig, und können nur wirksam 
werden, wenn die Lehrer einer solchen Anstalt nach dieser 
Seite hin den Schülern gegenüber im Wesentlichen eine Ein-
heit bilden. Von den hieraus erkennbaren, aus der Natur der 
Sache hervorgehenden Grundsötzen kann bei der Organisation 
der (höheren) Schule nicht abgegangen werden. 

Ezen elvek határozottan kárhoztatják a közös iskolákat, 
melyekről a jeles Curtmann is igy nyilatkozik : Die Simultan-
Schulen gleichen so ziemlich den gemischten Ehen, zum 
häuslichen Glück haben sie nirgends geführt. Lässt sich also 
um das sauersüsse Glück der Simultan-Schulen hereinkommen, 
so wird der Unterricht gewiess gemüthlicher, tiefer, greifender, 
erfolgreicher sein ! 

Angolországban csak felekezeti iskolák léteznek, Ame-
rikában a közösek lassankint kipusztulnak; Svájczban sok a 
panasz ellenök. Opinionum commenta delet dies, naturae 
iudicia confirmât. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
MADRID, nov. Tudjuk — mond a Pensamiento — hogy 

a cultusok teljes szabadsága még ma veszedelmes volna a 
forradalomra nézve, amiért nem is követeli még, de tudjuk 
hogy oda törekszik, azonban óvatosan jár el, a tolerantia 
utján-

Spanyolország kiválóan, kizárólagosan katholikus, és 
ha itt ma vallási tekintetben a teljes szabadságot proclamál- ' 
nák, midőn még nem rontatott meg a titkos secták által, eb-
ből az következnék, hogy a teljesen szabadon mozgó katho-
licismus csakhamar elnyomná a kivülről behozott felekeze-
teket. 

Mit tesz tehát a forradalom, hogy ezt meggátolja ? 
Egyedüli alkalmas eszköze a vállási türelem. Etfvel szabad-
ságot adnak a rosznak, es akadályozzák a jót; aszerént 
mindenki emelhet protestáns, zsidó templomot ' vagy akár 

moscheát, csak alkalmazkodjék rendőri tekintetben a rende-
letekhez, melyek szerént az állam jogot tulajdonit magának 
katholikus templomokat lerontani rendőri ürügy alatt. A to-
lerantia hirdetésével az állam kimondja az oktatásszabadsá-
got, de ugyanakkor fentnrtja az államoktatást nagyszámú 
katholikus ellenes tanítóval, a jezsuiták katholikus collegiu-
mait pedig bezáratja, a papneveldéktől a létezlietési feltéte-
leket meg vonja. A tolerantia nevében minden titkos társu-
latnak megnyitja az országot, a szent Vincze-egyleteket pe-
dig betiltja. 

Ilyen a vallási türelme a forradalomnak, melylyel a 
toleráns doctrinarismus elérheti azt, hogy sok spanyol, kik 
nem birnak a megronthatlanság előjogával, megrontatnak, és 
leendnek, mi ma nincs, protestánsok, szakadárok, zsidók, mi-
ből következik, hogy a tolerantia, mely ma igazságtalan, 
ezután szükségessé válhatik és idővel a felekezetek szapo« 
rodván úgymint a hitközömbösek, kimondják az egyháznak 
az államtóli elválasztását, azaz a hivatalos atheismust. 

Egy szóval ma nincsenek felekezetek Spanyolországban 
de a vallási türelem azok létesitésére vállalkozik, és ha lesz-
nek jó számmal, akkor a türelem a cultusok teljes szabad1 

ságává változik, s az állam az egyházzal minden viszonyt 
megszakitand. 

Mi ezen törekvésekre azt válaszoljuk, hogy a vallási 
türelem mai nap Spanyolországban zsarnokság, álnok, 
képmutató zsarnokság, mint minők a doctrinair zsarnoksá-
gok lenni szoktak. Az érvényben levő törvény Spanyolor-
szágban a katholikus egység, mely alapul régi intézmé-
nyeinken, szokásainkban; az még az ujabb liberális alkot-
mánynak is, a polgári és büntető codexnek, az egyháznak, a 
syllabusnak, a concordatumnak törvénye. Igaz, hogy rész-
ben megsértetett a kormány által, de mikor nem lőn meg-
sértve az előbbeni kormányok alatt egyes esetekben? Mind-
amellett az joggal fenáll, sőt az azt megsértők is hivatkoz-
nak reá a nekik kedvező pontokban. 

Azért mentsétek meg a katholikus egységet. Ki az aj-
tón avval az igazság és tévely közötti justemilieu-vel, me-
lyet vallási türelemnek neveznek. A közép csak akkor he-
lyes,,ha a szélsők tévesek, az iskola aphorismája szerént. A 
katholikus egység mint törvény létezvén, az egyik a secták 
szabadsága a másik oldalon, s az előbbi képezvén a jogot és 
igazságot, nincs helye justemilieunek. 

Holnap, azután, a jövőben, ha a társadalom, Spanyol-
ország megrontatnék, ha valóban létezendnek felekezetek a 
kormány által választott eljárás folytán, akkor lehet hivat-
kozni talán a justemilieu-rej de ma még az a concordatum 
erőszakos megszegése s mint emiitők képmutató álnok zsar-
nokság, mely útját akarja egyengetni az egyháznak az ál-
lamtóli elszakadására, és hivatalos atheismusra. 

• 

AMSTERDAM, nov. (A hollandijansenisták és az álta-
lános zsinat.) Ismert történeti dolog, hogy volt idő, midőn a 
jansenismus központját Németalföldön birta. Ma itt a janse-
nisták ugy arányúinak a katholikusokhoz, mint 1: 371-hez. 
Csak 25 parochiával körülbelöl 6000 lélekkel birnak, de azért 
még mindig egy érsekök és két püspökjük van. A jansenista 
nevezetet elutasitják maguktól és régi romai katholikusok-
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nak (old roorasche katholieke) vagy a püspöki egyház tag-
jainak nevezik magokat. 

Az általános zsinat összehivása nagy mozgalmat keltett 
közöttök, és a ,Tijd' czimü katholikus lap szerkesztőségéhez 
erre vonatkozólag a neerlandi szakadár papság egy tagja, kö-
vetkező figyelemre méltó sorokat intézte: Rotterdam, nov. 
5. Tisztelt szerkeáztő ur ! Oct. 19-én kelt számában azon 
kérdést hányja meg, ha valljon a mi egyházunk püspö-
kei a jövő zsinaton képviselve leendnek-e ? Fájdalommal tölt 
el, hogy ön a zsinat Ítéletét megelőzi, és püspökeinket janse-
nistáknak nevezi, azt is vitatván, hogy megválasztatásuk nem 
canonicus, hogy ők szakadárok, stb Azt tartom különben 
önnel, hogy püspökeinknek meg kell jeleuniök a zsinaton, 
mert ha ezt nem tennék, annak adnák bizonyítványát, hogy 
a jövő zsinatrai hivatkozásuk csak ürügy volt. Reménylom 
azt is, hogy ügyünket előítélet nélkül komolyan megvizsgá-
landják a zsinaton, és dönteni fognak felette, és ez esetben 
egyházunk tagjai bebizonyitandják, hogy ők sem eretnekek 
sem szakadárok, hanem anyánknak az egyháznak hü fiai, kik 
készek hódolni a zsinat határozatainak. 

Ha ön é3 katholikus testvéreink komolyan hajlandók az 
egység létesítését előmozditani, akkor igen kivánatos, hogy a 
zsinat ítéletét senki meg ne előzze. Minden katholikussal 
együtt valljuk, miszerént az általános zsinat a kath. egyház 
legfőbb fcruma. Hadd hozzon tehát Ítéletet, és akkor 'igazol-
tatni fognak üdvözítőnk szavai, aki az egyházat nem hallgatja", 
legyen mint pogány vagy publicanus. Azon kijelentéssel vég-
zem, hogy én és egyházunk minden tagjai forrón óhajtjuk, 
hogy a zsinat vessen véget a szakadásnak. 

A ,Tijd' e levél fölött legnagyobb örömét fejezi ki, és 
nagy jelentőséget tulajdonit neki, mert régi remények valósu-

, lásának reményét joggal kelti, és mutatja, mily érezlmek és 
nézetek jutottak felszinre az utrechti schisma követői kö-
zött. Csak arra nézve tesz kifogást, mit a levelező mond a 
kérdésnek a zsinat részérőli „előítélet nélküli" megvizsgálá-
sáról, miután ilyesminek csak feltevése is a Szentlélek által 
vezetett zsinatra nézve sértő. Azt hiszi tehát a szerkesztő, hogy 
e phrásis csak tollhiba. Ami a jansenista nevezetnek alkalma-
zását illeti, annak történeti alapja van, egyébiránt a szerkesz-
tőség hajlandó addig, mig a zsinat nem határoz, e névtől 
tartózkodni. 

Nov. 11-iki számában a szerkesztőség ugyanazo"n leve-
lezőnek nov. 9-én kelt ujabb iratát közli, mely minden ké-
telynek véget vet és imigy hangzik : 

Azon észrevétel, melylyel utóbbi soraimat kisérte, hogy 
bizonyos kifejezések tollhibának, és izgatottságnak kifolyo-
mányai, egészen alapos. Levelemet ugyanis ön oct. 19-iki czik-
kének benyomása alatt irtam. Nem akartam az „előítélet és 
elfogultság" alatt mást érteni, mint ügyünknek a lapok általi 
meghányatását a „zsinat előtt." — Távol állok annak felte-
vésétől, hogy egy általános zsinat „előítélet és elfogultsággal" 
járhatna el. Ennek épen ellenkezőjét tartották mindig egy-
házunk hivei, amiért is sietek minden félreértések dlkerülése 
végett e hibát helyreigazítani. 

IRODALOM. 
„De operibus supererogatoriis et consiliis evangelicis in gé-
néré scripsit Jo3ephus S c h w a n e , Ss. Theologiae Doctor et 
Prof. in Acad. Regal. Monasteriensi — Monasterii, Typis 

Theissing, 1868." 

(Folyt.) 

Hogy már most a könyv tartalmának ismertetését meg 
kezdjük, illetőleg néhány idézetre, melyből a figyelmes ol-
vasó a szerző elveire, szellemére és felfogására biztosan kö-
vetkeztessen , áttérjünk, minden más előtt helyén levőnek 
'látjuk kijelenteni azt, miszerént a t. sz. 5. szakaszon át érte-
kezik abban fölvett tárgyáról, t. i. „de operibus supereroga-
toriis et consiliis evangelicis." 

Es "ugyan az 1. §-ban fölemlíti, hogy ezen igazságot, 
t. i. a kötelmeken fölül müveit jó cselekedeteknek (opera 
supererogatoria) létét nem csupán a természetfölötti kijelen-
tés tanitja és ismerteti meg, hanem már az ész természetes 
világa által ismertnek vagy megismerhetőnek tételezi föl. -r-
Vannak a pogány (v. ö. Cicero de leg. I. 8. és Plato de rep. 
X. 613.), mint keresztény bölcsekről fölhozott észokok, me-
lyek az „opera supererogatoria"k mellett és védelmére szól-
nak. — S hogy az erény fogalmából nem különben lelkisme-
reti tényekből bebizonyítható, mikép a szorosan vett köteles-
ségek határán túl még elég tág mező nyilik a munkás szere-
tetnek. Mindenben igaz maradván imez : „Magnus est Deus, 
magna Charitas eius; nec ille praecipit omnia bona, quia na-
tura hominis non ferret, nec Charitas indiget praeceptis sem-
per, operatur enim si est, si non operatur, Charitas non est." 
Mely szakaszban következő nézetekkel találkozunk : 

„Virtus iam tum perfecta praedicanda est, si summo 
fini appropinguare sttidet, quantum vires mortalium valent 
(Plato de rep. etc), neque minus nomine iam digna est ea, 
quae virium intensione haud mediocri, sedlaudanda fini bono--
rum incumbit. Quo in stadio inter bonum et optimum multae 
sunt 'stationes ad quaecunque meliora sübeunda. Q.tam ob 
causam veteres alia opera bona,^/.aro^d-oi^ara' vocabant, quae 
in sapientibus ex omni parte bono summaque lande digna 
habebantur, cetera ,xccd->jxovTa.c stb (7. 1.)" 

Erre nézve a lelkismeret tanúságáról ezt mondja : 
„Ex conscientia ipsa alterum argumentum erűi poteát. 

Namque hac docti persuasissimum habemus, quidquid bene 
egerimus, semper melius nos perficere potuisse. Si autem bene 
agendo' debitum non violavimus, fiec opus melius omittendo 
peccamus, certe re melius gesta ultra fines debiti praetergressi 
fuissemus. Quocirca homjni ultra fines debiti proficiendi po-
testas adiudicanda est. Qui contrarium affirmare vult, nos 
semper, quotiesc.unque opus melius omísimus, iam peccasse, 
contendat necesse est."# • . 

„Nihilominus id concedendurq esse puto in ethica ratio-
nali difficile esse, fines 'inter virtutis opera praecepta et su 
penerogatoria accuratissime praescribere, ceptásque species 
operum posterions generis enumerare Qu<jd vero in ethica 
rationali desideratur, id perfectius, quam optare poteras, in 
ethica christiana absolvitur, cum- non quidem ab humana sed 
a summa ratione divína cepta opera supeferogationis de§ig-
nantur, ita quidem, ut simul in iisdem sémita illa monstretur, 
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in qua Charitas Christiana supernaturalis erga Deum consor-
tiumque divinae naturae in dies magis foveatur. (5—6 1.) 

A 2-dik §-ban az észokoktól azt illetőleg, hogy oly jó 
tettek léteznek, melyek a szoros kötelezettség határán felől 
kiemelkednek, átlép a t. szerző az evangeliomi tanácsok be-
vitatása tekintetéből a ker. kath. religio egyik ismeret forrá-
sához, a szentirathoz. S midőn egy részt gondos körültekin-
téssel kiemeli az idevágó helyeket (v. ö. Máté 13, 23; 19, 12, 
16; 1. Korint. 3, 8 ; 7, 25 ; 9,16; 15, 41, 42. Róm. 12, 6 stb.), 
más részről szánakozás- és fájdalommal eltelve jelezi Kálvin 
és Luther hibás magyarázatát, kik e tan körül is az isteni 
kinyilatkoztatásban nyert vezérfényt épen nem, mint igazi 
keresztények szokták, hivő lélekkel fogadták el. — Szóval-
itt egybeállítja a biblia tanúságát a tanácsok való léte érde-
kében, vagyis a bibliai érveket. 

(Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— A fm. herczegprimás az irói segélyegylet pénztára 

alapjának gyarapítására 220 ; a kalocsai érsek ő exclja pedig 
a pesti jótékony nőegyletnek 50 forintot méltóztattak ado-
mányozni. 

— A londoni „Tablet* azon commissioi tagoknak név-
jegyzékét közli, kik az általános zsinat előmunkálataiban 
résztvesznek. A központi bizottmányon kivül van 6 bizott-
mány. A központinak tagjai : Bilio, Reisach, Caterini, Biz-
zarri, Barnabo és Panebianco bibornokok; msgr Tizzani, An-
gelini és Talbot; Galeotti tanár és Sauguineti jezsuita. I. 
D o g m a t i k a : elnök : Bilio ; consultorok : Cardoni ; Spada, 
Ferrari, Perrone, Schwetz, Mura, Adragna, Jacquene*, Gay, 
Martineiii,Pecci, Franzelin, Santori, Petacci, Hettinger. IL 
P o l i t i c o - e g y h á z i : Reisach; Marini, Papardo, Bartolini,' 
Jacobini, Ferrari. Nassi, Gizzi, Guardi, Kovács kanonok, 
Molitor, Chesnel, Trinchieri, Matera. I'll. F e g y e l m i : Ca-
terini ; Gianelli, Swegliati, Angelini, Mobili, Tarquini, Ange-
lis, Simeoni, Nina, Jacobini, Lucidi, Hergenrőther, Feye. 
IV. S z e r z . r e n d e k : Bizzarri ; Marini, Lucidi, Trombetta, 
Capelpi, Bianchi, Cipressa, Cretoni, Stoppani. V. K e l e t i 
ügyek : Barnabo ; Simeoni, Jacobini, Bollig, Vercellone, Thei-
ner, Valerga, Tito Roncetti, Piazza,Sossi,Cretoni. V I . S z e r -
t a r t á s o k : Patrizzi, a pápai szernökök ; a többi tag még 
nincs kijelölve. 

— Nem csak Porosz-, hanem Angolországban is hadat 
üzennek a Copernicus-rendszernek. Zadkiel 1869-re kiadott 
almanachjában mesének mondja azt, hogy a föld a nap kö-
rül forog. Ki is hihetné, mondja, hogy a földgömb, melynek 
átmérője. 25,000 mértföldet tesz, minden órában 68,000, és igy 
egy perczben 1130 mértföldet halad a nap körül. Hanem ne-
veltek volna bennünket ezen ostobaságban, őrültnek kellene 
hinnünk mindenkit, a ki ezt állítaná. — A ,Daily News' erre 

azon megjegyzést teszi : ha, úgymond, napjainkban is támad-
nak ily véleményüek, éppen nem kárhoztathatjuk azokat, kik 
a makacs Galileit üldözték. 

— A két gyilkosnak kivégeztetcse alkalmából Florencz-
ben az egyetemi tanárok közül többen haranguirozták az if-
júságot a pápa ellen és mintegy megesküdtették, hogy mindent 
elfognak követni az utálatos pápaság megbuktatására. 

— A müncheni műegyetem tanárai oly e g y e n r u h á t 
viselnek, mint az egyetem tanárai ; de gallérjuk," hajtókájok 
és a zsebek leppentyüi setétkék bársony. Az igazgató ebbeli 
hivatalának tartama alatt aranylánczon lecsüggő medaillont 
hord, melyen a király mellképe látható. 

— Florenczben a folyó évnek harmadik negyede alatt 
1326 gyermek közüt 431 lett szülői által kitéve ! 

— Különös imputatio ! Chicagóban egy férfiút fogtak 
be, mivel 10 dollárról szóló két hamis jegyet adott ki. A tör-
vényszék előtt a befogott azt vallotta, hogy azokat társától 
lopta el. Ebből a törvényszék azt következtette, hogy a vád-
lott a bankjegyeket valódiaknak tartotta; ámde azok hami-
sak, mivel pedig a tőrvény előtt hamis pénz nincs, nem existál, 
a jegyhamisitásról és tolvajságról vádolt egyént szabadon-
bocsátotta ! 

— E napokban Ítéltetett el a fenyitő törvényszék ál-
tal 19 hóra azon, Martinaud nevü fiatal áldozár, ki fölszen-
teltetéserrnapján az atheismust dicsőítő levelét intézte püspö-
kéhez. Őszintén bevallotta, mily képmutatólag viselte magát 
a növeldei évek alatt, csakhogy czélt érhessen. Védőt nem 
fogadott el, pedig a leghíresebb ügyvédek, különösen Flo-
quet, Favre, Tenard ajánlkoztak, mert kedves alkalom lett 
volna szívok vágya szerént kikelhetni a papnöveldékbeni 
rosz nevelés ellen. 

— Madridból a nuntius állására nézve nem igen örvende-
tes tudósítások érkeznek Romába. A kormány megtagadta 
tőle a szokásos subsidiumot, miért is a pápa rendelt számára 
bizonyos összeget. 

— Azon Pécs városában, mely Szepessy és Scitovszky 
püspökeinek nevével utczát és tért tisztelt meg hálájának 
emlékeül : most azon idő tartama alatt, mig az imént elhunyt 
főpásztoínak hült teteme a gyász-ravatalon feküdt, tánczvi-
galom tartatott. A káptalan által kibocsátott gyászjelentés 
ellen pedig, melyben a boldogultnak dicséretei foglaltatnak, 
tiltakozás jelent meg a „Pécsi Lapokban" és a káptalanhoz 
intézett azon fölhívás : hogy az igazság érdekében „cseleked-
jék férfiasan, és ne engedje a történetet meghamisítani." 
Borzongás futja át valónkat, midőn a mély megrázkódtatás 
ily utójelét és hangját kell registrálnunk. 

Szerkesztői tudósitás. 
V e s z p r é m b e : A küldeményt köszönettel fogadtuk ; a tiszte-

letpéldány meg fog küldetni az elismerés szokott jeléül. 
- f Távol vagyunk; semmi részünk benne, még a szavazástól is tar 

tó'zkodtunk ; a felelősség legkisebb részét sem vállaljuk el. 

Előfizetési hirdetés. 
A nagyérdemű magyar kath. papságnak veterán hű bajnoka és bajtársa, a „Religio," a kath. irányú 

lapok minden fusioja, méltán sokat igérő átalakulása mellett is szokott bizalommal folyamodik nagylelkű 
pártfogóihoz, kérvén őket, hogy jótékony karjukat a jövőre sem röviditvén meg, előfizetésöket az eddigi mó-
dozat és föltételek szerént mielőbb megujitani kegyeskedjenek. A szerkesztőség. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 



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

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

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyaruteza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, decemb. 16-án. 49. II. Félév. 1868. 

TARTALOM: A megtestesülés titka. — Kruesz fő-apát 
beszéde. — Vuchetich nyilatkozata. —. Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

A megtestesülés titka. 
Az örök igazságon, határtalan szereteten, ren-

dithetlen bizalmon alapuló, a földtől felemelő, a hal-
hatlanság tiszta boldogitó egébe vezérlő reményen 
épült kereszténység: ez a világ kezdete óta csörge-
dező egyedüli üdvforrás, mint Isten öröktől fogva 
készitett tervének végvonása, az erkölcsi világ köze-
pett emelt nagyszerű épületének zárköve, melynek lé-
nyege Istennek emberré léte hitén alapszik, a sze-
mélyes istenség legfőbb, legteljesebb, és utólsó ki-
nyilatkoztatása. A kijelentés czélja az embernek 
Isten képére való idpmitása, az emberségnek, az 
apostol értelmében, isteniesitése '), a mire tört a régi 
s ujabb mindentistenités, csakhogy épen ellenkező 
irányban. Isten képezheti csak az embert hasonla-
tosságára, neki kell hozzá lebocsátkoznia, hogy ma-
gához felemelje, azért ereszkedett le mindig jobban 
Isten az emberhez, s hogy őt magához vonja fokon-
ként, először szava által édesgette, azután látnokai 
által liivta, végre maga magát adja neki, Isten em-
berré lesz, mely tényben az isteni leereszkedésnek 
legmélyebb foka s az emberi felmagasztalásnak ne-
továbbja párosulva nyilvánul. — Itt Jézus a köz-
löny, kiben Isten és ember egyesül, Isten emberré 
lőn, hogy az emberség istenségben, s az istenség 
emberségben létezzék szüntelen; ő Istennek örök 
fényű sugára, kiben a véges felemelkedik a végte-
lenhez, hogy lássa milyennek kell lennie, hogy Isten-
hez a tökély eszményképéhez hasonlítson; magasz-
tos személyében ragyogtatja ama csuda- s titokszerü 
lánczot, melynek ereje az eget földre vonta s az em-
bert Istenhez felemelte. — A földi élet szépsége s 
valódi erényeinek alapja Isten megtestesülése titká-
ban rejlik, mely a teremtés minden magaslatát s 

mélységét boldogitó fénybe meriti ; ennek világa 
ömlikel a történelem minden eseményein, s az élet-
nek oly ismeretét tárja föl a hit, melyet semmi ta-
pasztalat nem nyújthat, mert ez csak az embert tün-
teti föl, mig amaz Istent az emberben, s embert az 
Istenben nyilatkoztatja ki. 

A lji tudományok lángelmü búvárai is bevall-
ják, hogyha* bá-r az öröktől fogva elrejtett igazságot 
tudományosan ki is lehet mutatni; még is mindég 
nem csak kigondelhatlan, hanem kimondhatlan s 
kikutathatlan titok marad s a csudák legfőbbje. A 
végtelen végesben, a mindenhatóság a tehetlenség-
ben, az ég gazdagságai a jászoly szegénységében, az 
örök bölcseség a szótalan gyermekesében, az erős-
ség a gyengeségben, az élet ura a halál árnyában : 
ez az Istenember. — Isten itt ember is, a nélkül, 
liogj igaz Isten megszűnt volna lenni; ember itt 
Isten is, a nélkül, hogy ne lenne többé valóságos 
ember; Isten a ki születik, szenved és meghal, mert 
ő egyszersmind ember a szó legvalódibb értelmében 
ember, ki halottakat támaszt fel, saját erejéből fel-
támad, mert egyszersmind Isten. 

Hogy egy Istenember szűz anyától szülessék, 
vajmi kemény beszéd az ész előtt2). Az istenségnek 
emberi alakban képzelt megjelenése nem volt isme-
retlen már a pogányoknál sem, a hitrege isteneknek 
halandó képekben egész világát tárja fel, vannak ott 
is istenfiak, de oly alacsony fogalom szülöttei, hogy 
istenségüket keresztény halandó nem csak nem iri-
gyelheti, hanem méltóságát a megtestesült Istenben 
látva többnek tartja magát a gyermeki képzelgés 
amaz idétlen bábjainál. Félig feledésbe ment, alig 
ráismerhető hagyomány töredék-eszmék azok, igaz-
ság-maradványok ezredéves omladékba temetve, 
bennök a fönséges rémületessé fogyott ; egyes fény-
csillámok az éj sötétében, de nem volt ki napot alkot-
hatott volna belölök, s a mi kevés való, jó volt is 
bennök, az utóhangja azon nagy szónak, mely az 
emberi nemnek hangzott és soha egészen einem 

') Efez. 2, 19. a) Ján. 6. 61. 
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enyészett ; a világ bölcselete gyanithatta, kívánhatta 
ezt, de eszközölni nem tudta. De mikép is tehette 
volna, mikor gyengesége nemcsak értelmi, hanem 
erkölcsi is volt. Azért maga az ember e r ő l k ö d ö t t 

istenné tenni az embert ; azért is volt az;Istenember 
az isteni szentség- és igazságnak a földön megjelent 
személyesitője, nekik kábaság, valamint a földre szorít-
kozott eszmék rabjainak, a zsidóknak botrány 3). Sőt 
miután a megtestesült Igének t i tka által az I s t e n r ő l i 

fogalmaknak u j világa tünt fel, ettől sokan elfordul-
tak, mert a földi érzés alantisága nem sejti az ég 
titkainak fönségét, melyek csak megszentelt elme 
előtt lebegnek a magok legbensőbb szentségében, s 
arra ismét megszentelően hatnak vi ssza. Voltak kik 
Krisztust megoszták 4), a kik vagy istenségét tagad-
ták , vagy nem ugy tekintették mint Istenembert, 
az Isten- és embernek Krisztus megoszthatlan egy 
személyébeni egyesülését; megtagadták a személy 
egységét a két, isteni s emberi természet különbségé-
ben, vagy elvetették a két természet különbségét a 
személy egységében. Egyházunk mind a személy 
egységét a természetek különbféleségében, mind a 
természetek különbféleségét a személy egységében 
tanitja. 

A megtestesülésrőli tan ellenei igazolják az állj ' 
tást : miszerént, lia a hit el hal a szivekben, s az ész 
képzeli, hogy ő örököse az igazságoknak : csalatko-
zik, mert legidősb szülöttje a kétkedés vitatja el tőle 
az örökösödést; erő és pedig szellemi erő az ész, s 
minden erő ha vele visszaélnek, rettenetes, eltéveszt-
vén hivatását, s a helyett, hogy eszköz lenne Istenhezi 
vezetésre, eltávolit tőle. De máskép, Maistre szerént 
az ész emberi előbeszéd az evangeliomhoz, csak ne 
alacsonyittassék az Istenhez vezető, és biztos uton 
kisérő ezen szűz a hazugság szolgálójóvá: ugy bejut-
hat a szentek szentélyébe is, s a tiszta józan bölcse-
let hű testvérével a hittudománynyal karöltve járva 
szemlélheti azt, mit az angyalok is óhajtanak látni5). A 
kereszténység szivemelő titkáról hitvilágitotta észszel 
értekezve a „hiszem hogy értsem, és értem hogy higy-
jem" elvet tart juk szemelőtt, értelmünket alárendel-
jük a végetlen Isten bölcseségének, akaratunkat az 
ő akaratának meghódoltatjuk azon tudatban, hogy 
Istenről senkinek jobban nem hihetünk mint Isten-
nek, s ez a tudat tartja fogva az észt és szivet az 
isteni tekintély szent lánczai közt, melynek hódolni 

3) 1. Kor. 1. 23. 
*) 1. Jan. 4. 3. 
5) 1. P é t . 1. 12. 

dicsőség az észnek, mert ős forrásánál marad ; üdv a 
szivnek, mert malasztos béke ölébe j u t ; csak e tudat 
mellett emelkedhetni oda. hol minden ész fölött van, 
de ellene semmi; e szellemben mondá sz. Tamás: a 
megtestesülés titkát kegyelettel szemlélő lélek előtt 
mindég csudálatosabb begyőző okok merülnek fel6). 

„Az Ige testté lőn és mi köztünk lakozék" ;7) 
az istenség második személye, az Atyával öröklétű 
isteni Ige Isten mindenhatósága által szűz anyából 
teremtett embert akkép vevé fel. hogy az isteni s 
emberi természet egyetlenegy isteni személyben ám-
bár valóságos ember is, mert Krisztusnak mint em-
bernek is személye, még is mint az istenség második 
személye változatlan levén a csudálatos egyesülés 
után is Krisztus Jézus, az Istenfia mind Isten mind 
ember ; Isten mert ő az Isten örök Igéje ; ember, mert 
az Igével a személy egységéhez járult az eszes lélek 
és test8), egy isteni személy, ki a két, isteni s emberi 
természetet ugy egyesiti magában, hogy sem a ter-
mészetek egyesitése — vagy a mi mindegy, az ebből 
következett személy egysége által mindkét természet-
nek, s ezek működéseiknek sértetlen különbsége, sem 
pedig a két természetnek, s ezek működéseiknek kü-
lönbsége által azok egyesülése vagy a mi mindegy, a 
személy egysége nem szűnik meg. Isten-emberben 
egyesiivék a létezők legvégsőbb határai, a legtöké-
letesebb szellemi valóság agyag alkotmánynyal ; az 
egymástól legtávolabb esők valóságos benső szemé-
lyes egységben frigyesülnek, midőn Jézus embersége 
az őt felvevő isteni és emberi természetet elválhatla-
nul magában összekötő isteni személy által egy tö-
kéletes egészet képez az istenséggel3). Nem érzéki 
tárgy egyesül itt érzékivel, nem is csak érzéki szel-
lemivel, sem pedig csak véges szellemi szellemivel : 
hanem a szellemek szelleme Isten az anyagi- és szel-
lemivel, csak ily magasztos személy lehet a mi meg-
váltó Istenünk. Az egyesülés fogalma a különbözők 
egyesítésében áll ; minél távolabb esők ezek, s minél 
bensőbben kapcsoltatnak össze, annál nemesebb az 
egyesülés. Az isteni végetlenül távol áll az emberitől s 
még is egy isteni személyben valósággal a legben-
sőbben egyesülnek Krisztusban, hogy a világ üdve 
eszközöltessék. 

E két természet személyes egysége felülhalad 
bármily eddig ismert egyesülést; mert mindenütt 

6) L. 4. c. Grentes cap. 54. 
7) Ján. 14. 
8) Ágost. Enoch, c. 35. 
9) Petav. Dogm. de Incarn. III. 4. 



habár oly szoros is a kettőt összefoglaló kötelék, 
bármily benső is az egymást átható kölcsönös vi-
szony, még is mindig két önállótárgy vagy tény kü-
lönböztethető meg, még mindig fölismerhető mind-
kettőnek saját énje: holott a megtestesülésben a 
maga nemében csak egyszer feltűnt, még minden 
eddig ismert hasonmást kizáró egység létez, hol az 
egyik egyszersmind másik is, az ember Isten is, az 
Isten ember is; s ugyan akkor istensége tudatában 
van, midőn embersége tudatát birja, egyetlenegy 
megoszolhatlan istenséget és emberséget magában 
foglaló tényező okfő — princípium quod — ki min-
den fölmerült tüneményeket s életnyilvánulásokat 
igazgat, kinek a legföntebb istenemberi tények épen 
ugy mint a legalantabbiak tulajdonitandók, istenség-
és emberségben létező egy személyiség. Krisztus e 
szerént valamit csak tudott és akart, isteni és emberi 
természetében tette, e két természet a tényezési kö-
zeg — princípium quo — de csak egy a bennök 
munkáló szabadakaratu értelmi személy ; azért az 
emberi tudás és akarás a fogantatás első pillanatától 
fogva az isteninek részesévé magasztaltatván, meny-
nyire csak véges természet erre képes, ez az isteni 
Ige személye lőn 10). 

Öntudata van magáról miut ugyanazon egy 
Istenfiáról, Istenemberről, és pedig nem mint Isten-
nek önmagáról csak mint Istenről, s embernek ön-
magáról csak mint emberről ; hanem mint Istennek 
önmagáról mint Istenről s egyszersmind ember-
ről , s mint embernek önmagáról mint emberről s 
egyszersmind Istenről. A ki valóságos Isten, ugyan 
az valóságos ember, mely egyességben mind az em-
ber alacsonysága,mind az Isten fölsége együtt levén 
mind a két természet kölcsönös részvéttel munkál-
kodik azon mi tulajdona, az Ige azt müveivén a mi 
az Igéé, a test azt teljesitvén a mi a testé 1I). 

Nem is változik az isteni természet emberivé, 
sem viszont; Isten azért mert kezdetben vala az Ige, 
s az Ige Istennél vala, s Isten vala az Ige ; ember 
azért, mivel az Ige testté lőn és közöttünk lakozék ; 
mindkét természet tulajdonságának sérelme nélkül 
az egy isteni személybeni egyesülés mellett felvéte-
tett a méltóságtól a megalázás, a hatalomtól a gyen-
geség, az örökkévalótól a halandóság, egész az iste-
niben, egész az övéiben, egész az emberiben, egész a 
mieinkben lä). Nem is az isteni- s emberinek oly ve-

10) S. Thorn. III. Qu. VIII. art. 1, X, XI. 
") Ep. syn. Leon, ad Plav. IV. 
I2) Epi,st. syn. Leon. III. 

gyüléke, mintha az Istenemberben az egyesülés után 
istenemberi, vagy emberisteni természet lenne, az 
lehetlen ; hiszen Krisztusban sem istenemberséget —• 
in abstracto — hanem Istenembert látunk, elvont 
istenemberi természet az egy isteni személy nélkül 
soha sem létezett. Az isteni Ige megtestesülése után 
is lényegénél fogva maradt az, mi volt öröktől fogva, 
különben nem leendett emberré, hanem emberré vál-
tozott volna: csak ahhoz a mi volt s maradt igaz 
változhatlan Isten, még a mi nem volt, ember lett. A 
ki isteni alakban megmaradván embert alkotott, 
ugyanaz szolgai alakban ember lőn, benne az isteni 
alak a szolgait el nem veszti, sem a szolgai alak az 
istent meg nem kisebbiti13). 

Krisztusban a két isteni s emberi természet 
megszűnte s változta nélkül az egyesülés után egy 
személy levén: kitetszik, miszerint a titok lényege 
a személy s természet közt felismerhető valóságos 
különbségben rejlik két természet, s egy személy ! 

Nem annyira bölcseimi, mint hittani s a szent 
atyák által használt értelmét nyomozva a személy 
és természet szavaknak, a személy oly értelmi sza-
bad akaratú természet, mely bizonyos egyedben ön-
állólag létezik. A személy fogalmához tehát nemcsak 
értelmi szabad akaratú tei-mészet kivántatik, hanem 
hogy az önmagában s ne másban álló legyen, vagy 
is: hogy ne létezzék másban, mint annak része, sem 
pedig ne vonja magához egyesülés által bármi is 
mintegy méltóbb fönsőbb egész. Mig tehát a ter-
mészetet magát átalában, minden részletes és egye-
deknek saját tulajdonaira vonatkozó tekintet nélkül 
veszszük: a személy ugyanazon természetet, csak 
hogy mint egyest önmagában állót, bizonyos sajátsá-
gokkal meghatározottat jelenti. Midőn azt, mi az 
egész nemnek közös, egyesnek tulajdonítjuk, egyesre 
szoritjuk ; például ha az emberi természetet általában, 
minden meghatározás nélkül bizonyos egyedre. Pé-
terre vagy Pálra, a mint az test- és lélekből, szabad 
akaratú értelmi lélekből áll, tekintem, a mely 
ugyanaz minden emberben, a kik egy nem alá es-
nek, ámbár nem egy mindegyikben számra nézve 
is. A természet többeknek közös, a személy egyesek-
nek sajátja, s mással ugyan az nem közölhető, kü-
lön önlétüség 14). A test-s lélekből álló minden egyes 
ember külön személy is egyúttal, mert az emberi 
természet a mint látszik rendesen csak egyes emberi 
személyekben észlelhető: de Jézusnak az örök Ige 

13) Ep. syn. Leon. I l l 
M) Petav. de Inc 1. 2. c. 3. 
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által fölvett igaz emberi természetéhez ily fogalom 
nem illik, mert akkor csak titokszerü, esetleges, 
külső, nem pedig valódi, természetes benső és sze-
mélyes lenne az egyesülés. Az isteni Ige egész töké-
letes emberi természetet vett ugyan föl, értelmi sza-
bad akaratú lelket, s mienkhez hasonló igaz emberi 
testet: de ez az emberi természet soha sem létezett 
önmagában elvontan az Isteniigétől, hanem csak az 
isteni személyben, kivel a fogantatás pillanatában 
egyesült ; hiányzik tehát Jézus emberi természetében 
a személyiséghez megkivánt másik hasontermészetü 
kellék, a saját önlétüség, s azért nem is bir saját kü-
lön személylyel, az Ige nem az ember személyét 
hanem természetét vevé föl15). 

(Folyt, köv.) 

Krnesz Chrysostom pannonhalmi főapát beszéde a főren-
diház dec. elsői üléséhen. 

(Vége.) 

Ő exclja törvényjavaslata fönhagyja a felekezeti isko-
lákat, de világos előszeretettel viseltetik a közös iskolák iránt» 
ahol az állam emel ott közöseket kell emelnie, ezeket ápolja, 
segélyezi, a hitfelekezeteket pedig csak tűri, ellenőrzi még ott 
is, ahol a község szegénység miatt nem bir megfelelni az ál-
lam, a kormány követeléseinek — bezárja a felekezeti iskolát, 
segélyt nyújt nekik, de hitök árán, s valóban leverő benyomást 
tesz a vallásos kebelre azon tény, hogy a miniszteri javaslat 
még a magánintézeteket is kész segélyezni, de hitfelekeze-
tiektől megtagadja a jóindulatot, mintha a hitükhöz határo-
zottan ragaszkodó honpolgárok volnának a legveszélyesb 
emberek, mintha az ő filléreiket nem is szednék a közös álla-
mi pénztárba. Leverő benyomást okoz a tj. 45. §-a, mely 
szerént ott, hol 30 gyermek van, kiknek számára hitfele-
kezeti iskola nem létezik, ott a község tartóz közös is-
kolát alapitani, p. Győrszentmártonban vagy 300 iskola-
köteles tisztán katholikus gyermek és vagy 30 zsidó fiu van, 
azok rendes elemi iskolába járnak, mondhatom, szép ered-
ménynyel, kisértse meg valaki ama községet rávenni arra, 
hogy a 30 zsidófiunak külön iskolát épitsen. En ki merem 
mondani, hogy halálos gyűlölet üszke fog vettetni ez által a 
községek keblébe ! 

A törvényjavaslat továbbá gondosan kitűzi azon ponto-
kat, melyeket a hitfelekezeti iskoláknál teljesitve látni óhajt, 
de sehol sem ád garantiát a hitfelekezeteknek arra nézve, 
hogy a közös iskolákban nem fog gyermekeik hitélete meg-
mérgeztetni, és ha ez még is megtörténnék, mily orvosságot ve-
hetnek igénybe ? 

A törvényjavaslat ezek szerént a hitfelekezeti iskolákat 
csak türi, a közöseket ápolja ; minden odamutat, hogy ez csak 
első lépés ama szomorú czél felé, mely a személyes súrlódások 
termékeny forrása. 

A közös iskolákra védvül azt szokták fölhozni, hogy 
bennök minden hitfelekezet saját hitoktatót nyer. Ez ms. f. 

15) Petr. Lomb. III. Dist. V. 1. 

r. a mondottak szerént kevés vigasztalás. A hetenkinti két 
órai hittani oktatás, mondja Carl, kevés is, sok is ; az elméleti 
igazságok beemlézésére sok, a hitélet gyakorlati fejlesztésére 
kevés ! A nevelő hatásnak folytonosnak, egybevágónak, ősz-
hangzónak kell lennie. A hittan, ha nem nevel, értelemmel 
nem bir. A nevelő intézeteknél minden tárgynak, minden 
rendszabálynak ezen egy czélra kell irányitva lennie ! ha ninc3 
— széthangzást idéznek elő és rontanak is 

Ne mondja senki, hogy a tudományban ninc3 vallás , 
de-hogy nincs mlgos főrendek ! a vallás a nap, melynek fé-
nyében tűnnek föl csak igazán a világ tárgyai, és ezeknek 
viszonya egymáshoz ! és mi a tudomány, ha nem e viszonynak 
tudata ? 

Manap önámitás nélkül aligha mondhatja valaki, hogy 
a tudományoknak a valláshoz nincs közök, mert hiszen a böl-
csészet a lét főeszméiről beszél, és maga is bizonyos vallási 
rendszereket alkotott, a történelem nem mehet el figyelem 
nélkül az Isten földi országa mellett, melyben az emberiség 
mozog! a természet-tudományok valóságos tárházzá váltak, 
honnan a kinyilatkoztatott vallás elleni támadó fegyvereket 
szedegetik; manap a kátét Laplaie és Darvin elméleteinek, 
a bibliát Humboldt Kosmosának forgácsaival perzselgetik. 

Az objectiv tudomány szeréntünk sem ellenkezhe-
tik a kinyilatkoztatott vallással, az érzés és értelem világa 
egy teremtőtől származván. „Fons sapientiae et religionis Deus 
est, a quo hi duo rivi si aberraverunt, arescant necesse est; 
quem, qui nesciunt, nec sapientes esse possunt, nec religiosi." 
Cicero. 

Ámde az iskolában a tudomány nem magától sugárzik ; 
hanem emberek adják elő s tudjuk, hogy az értelem sokszor 
elszegődik az akarat szolgálatába, a mikor aztán hazudik a 
tudomány terén épen ugy, mint a gyakorlati életben ! 

Más részről az értelem is tévedhet és visszahat az aka-
ratra; egyszóval az iskolában minden tanitó önmagát követi 
és reproducálja ! 

Nincs kétség benne, hogy az önfentartás ösztöne hatal-
mas ösztön ! Engedjék meg nekem ms. fk., hogy kimondjam, 
miszerént ezen ösztön nem csak test, hanem szellem szerént 
is fennáll ; vagy nem törekszik-e kiki saját eszméit, nézeteit, 
elveit s érzeteit mások lelkébe átöntvén, megörökiteni ? nem 
törekszik-e mindenki az életben elvbarátokat szerezni, s igy 
saját énjét mintegy szaporitani, mint megszaporodik az elve-
tett mag gyümölcse által ? 

Ez tény mig. főrendek, melyet tagadni nem lehet ! Az 
erkölcsös tanár erkölcsös tudományt szerkeszt és hirdet, az 
erkölcstelen tanitó megmételyezi a tanitvány szivét. Erről is 
az élet tanúskodik, tanúskodnak azon gyászos emlékű kihá-
gások, melyeket a párisi és brüszszeli egyetemek növendékei 
a párisi és lüttichi deák congressuson elkövettek ! tehát nem 
áll, hogy a tudományban nincsen vallás, sem az, hogy a tu-
domány nem foly be az erkölcsiségre ! 

Áttérek az iskolai kényszerre, melyet annyiból, a meny-
nyiben pénz- vagy egyéb büntetéssel eszközli az iskolalátoga-
tást, én is határozottan rosszalok ! 

M. főrendek ! a kath. egyház mindazon jóra való esz-
köznek barátja, melyek a társadalom anyagi és szellemi elő-
nyére , az individuumok ideiglenes és örök boldogságára 
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szükségesek, de ezen eszközök használatát senkire sem 
erőszakolja. 

Kimondja a templomjárás, a kegyszerekkel való élés 
szükségét, de azok használatára rábeszélés által törekszik 
hiveit buzditni, erőszakkal senkit sem visz a templomba vagy 
a gyónószékbe ! miért ? mert az egyház az emberi akarat 
szabadságát nem akarja megsemmisíteni, hanem a nemes 
indokok által az erkölcsi jó felé irányítani. Ezt tartván egye-
dül emberhez méltó bánásmódnak. 

A tvjavaslat az iskola-kényszert állitja föl, pénzbeli 
büntetést szabván a hanyagokra; ugyan mily joga van a 
kormánynak ily erőszakot tenni a családokon. 

Az állam czélja a polgárok számára a kül- és belbiz-
tonságot előteremteni, a polgárokat erkölcsi és polgári jo-
gaik gyakorlatában megvédeni, egyeseket, ugy mint a csa-
ládokat és törvényes társulatokat létük czéljának elérésére 
irányzott törekvéseikben támogatni. 

Tüntesse ki az állam az előnyöket, melyek a jó neve-
lés- és oktatással összekapcsolvák ; a józanok és eszesek 
előrelátásból, a hanyagabbak tapasztalat által fognak arra 
indíttatni, hogy a jót, sőt a jobbat válaszszák s a mit ön-
szántokból választottak, azt szeretni és tartósan gyakorolni 
fogják. 

A kényszer gyűlöletet szül és'ez a szellemi oktatásra 
nézve csak szerencsétlenség. 

Vannak, kik az iskolakényszert ugy tekintik, mint 
első lépést a communismus felé — nem igaz-e ! Ha az állam-
nak joga volna a szellemi nevelést kizárólag igénybe venni, 
miért nem vehetné a test szeréntit is ? („Prius est vivere, 
dein philosophari ") A spártai rendszer legalább következetes 
volt, az ujabb állami mindenhatósági elméletek félúton vannak. 

Ha a spártai rendszer nem kell egész kiterjedésében, 
miért karolnók föl egyoldalulag. 

Athen szabadon nevelte polgárait, s ime Athennek 
emlékeit ma is csodáljuk, Spártáéi nyom nélkül enyésztek el. 

Ha az állam viszonyai minden kifogáson felül állaná-
nak, ha egy hit, egy nemzetiseg, egy érdek, egy remény lel-
kesítene bennünket, még akkor sem volna szabad eröszakot 
használni az erény gyakorlatára, mert ehhez szabad önelha-
tározás kivántatik. 

De ki kényszeritheti a szülőt, hogy gyermekét oly tan-
intézetbe küldje, hol gyermekének szivét meg is mételyez-
hetik? 

„A családok belviszonyaiba avatkozni, az atyai tekin-
télyt megsemmisíteni, a gyermeket tőle elragadni, hogy ne-
veltetését az állam czéljai szerént szabályozzák, kiállhatatlan 
és ártalmas despotismus" úgymond Haller. 

Az iskola-kényszert a franczia forradalom hozta be, de 
a franczia nemzet elvetette, Talleyrand megbélyegezte azt, 
Robespierrenek erre vonatkozó rendeletét barbár rendelet-
nek nevezvén, mely a gyermeket a család kebeléből kira-
gadja, és a nevelés jótéteményét kemény szolgasággá vál-
toztatja, szerénte Robespierre e barbár rendeletével csak 
iszonyú zsarnokságára tette föl a koronát. 

Midőn 1867. a franczia vallás és közoktatási minisz-
térium ismét megpendítette a kényszert, a törvényhozó-tes-
tület indignatióval utasította vissza szándokát. Jellemzők 
Perieu alelnöknek szavai: „ Nem hiszem, mondá, hogy a 

franczia népjellemmel az iskolai kényszer megférhetne" ! 
Mondják, hogy e kényszer Németországban divatozik ; hagy-
ján, ott sokféle kényszer divatozik. En megengedem, hogy 
Németországban szeretik a tudományokat, de kételkedem : 
valljon szeretik-e a polgári szabadságot, hol a despotismust 
anynyira vihették, hogy a férfiúnak megtiltják a házasságot, 
ha irni nem tud. 

Németországban is félnek a tűzveszélytől, nálunk is, 
nálunk azonban az biztosítja magát a tüz ellen, aki akarja; 
Németországban kényszeritik, hogy biztositsa magát — stb. 
A gyűlés 233 szavazattal 17 ellen elvetette a kényszert. 

Belgiumban is megpendítették ; de a törvényhozótest 
itt is visszautasította, Orts és Bruckäre szabadság elleni 
merényletnek nevezi; Verhaegen „a régi spártai zsarnokság 
maradékának, másrészről nemzetgazdászati szempontból első 
lépésnek a communismus és socialismus felé. 

Elhiszem, hogy az államnak érdekében áll, miszerént 
polgárai bizonyos fokú ismeretekkel birjanak ; de valljon nem 
áll-e az is érdekében, hogy polgárai ép test- és lélekkel bir-
janak ? már pedig bizonyos, hogy ezen eredmény nagy mér-
tékben a férj és nö kölcsönös viszonyaitól függ ; nem követ-
keznék e ebből, hogy az állam van fölhatalmazva a nő szá-
mára decretálni a férjet? Ez volna a másik lépés a socialis-
mus és communismusra, a többi egymás után hasonló okosko-
dásból következik. 

Bizonyos, hogy az iskolai kényszer csak Németország-
ban divatozik, ott is sok keserűséget szült, s előbb-utóbb hul-
nia kell. 

Nagy kérdés, elfogja-e azt birni a magyar jellem ? 
De már hosszan is visszaéltem a ház türelmével ; beszé-

demmel, ugy hiszem megmutattam, hogy nem szeszély, nem 
ellenmondási viszketeg vezérlett, hanem elvek és meggyő-
ződés parancsoltak velem, midőn kimondám, hogy én ő exc-
jának előttünk fekvő tvjavaslatát nem pártolhatom. 

Vnchcticli István nyilatkozata. 

Csodálkoznom kellett Tisza Kálmán ur azon interpella-
tióján, melyet ő a cultusminiszterhez intézett, hogy valljon a 
pesti egyetem állami vagy katholikus intézet-e? 

Csodálkoztam azért, mert ezen interpellatio épen olyan 
volt, mintha valaki azt kérdezte volna, hogy a debreczeni 
collegium felekezeti vagy állami intézet-e? 

Ugy hiszem, senki sem lett volna a tisztelt házban, ki 
az ily kérdést sérelemnek ne tekintette volna ? már pedig itt 
ugyanazon eset forog fenn. Pesten katholikus alapitványokból 
létezik egyetem, kath. czélokra — Debreczenben — Sáros-
patakon, Enyeden protestáns czélokra — ha tehát a pro-
testánsok nem engedik, hogy az ő vallási ügyeikben és az ő 
alapitványaik fölött katholikusok intézkedjenek: épen oly 
kevéssé lehet azt viszont megengedni. 

Az 1848-i XIX-ik törvényczikk tévútra senkit sem ve-
zethet, mert ott az egyetem koránsem nyilvánittatik államin-
tézetnek, hanem csak a minisztérium felügyelete alá ren-
deltetik. 

A miniszternek pedig nem áll jogában az egyetemet a 
maga eredeti czéljától elvonni, mely nem más, mint ka-
tholikus. 
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Bogy az ugy van, Pázmány Péter fundatiójából világo-
san kitűnik. 

Saepe] nobiscum anxie expendentes — qua ratione et 
catholicam Religionem in Hungaria propagare et nobilissimae 
gentis Hungaricae dignitati consulere possemus; inter caetera 
adjumenta primarium illud occurrebat : ut aliqua Studiorum 
Universitas erigeretur . . . in qua et idonei tam regendis Eccle-
siis, quam Reipublicae administrandae informarentur. — Es 
ez meg is történt az 1635. évben, a melyben a bölcsészeti és 
hittani facultás létesíttetett Nagyszombatban. 

A jogtudományi kar az 1667. évben jött létre Losy Imre 
és Lippay György magyarországi primások által — és ezt is 
mint az előbbi facultásokat, ismét tisztán kath. czélokra ren-
delték, mert a kánonjog tanárságát egy jezsuitára —- a hazai 
és a romai jogot oly tanárok tanítására bízták, kik az eszter-
gomi káptalan és az universitás rectora által neveztetnek ki. 

y 
Es hogy az orvosi karnak felállítása szintén csak az 

egyháznak tulajdonítandó, ezt senki sem fogja kétségbevonni, 
ki Fehérnek a „História Universitatis Hungaricae literariat" 
olvasta. De a királynő Mária Terézia volt az alapító — mond-
hatná valaki ; — nem tagadom, de sem nem az ő pénzéből, 
sem nem az államéból, hanem az egyház vagyonából. 

Ugy hiszem, hogy ámbár röviden, de kétségtelenül be-
bizonyítottam azt, hogy a pesti egyetem alapitói katholikusok 
voltak — katholikus czélra szánták, és a mi fődolog — az 
egyház vagyonából. 

Valamint tehát azt tagadom, hogy a cultusminiszternek 
jogában volna declarálni, hogy a debreczeni, sárospataki, 
enyedi stb. collegiumok az állam intézetei, épen ugy taga-
dom, hogy jogában áll declarálni, hogy a pesti egyem állami 
főiskola. 

A kért. 50,000 frtot Tisza Kálmán képviselő ur azért 
nem akarja megszavazni, mert az universitás nem állami, 
hanem kath. intézet. Higyje el t. képviselő ur, én sem szava-
zom meg azért, mert katholikus, hanem azért, mert azon 
•">0,000 frt a status czéljára fordittatik. Aki nem hiszi, hogy 
ezen 50,000 frt c?ak ugyan országos és nem katholikus czél-
okra fordittatik, hallgassa meg e következő positiókat : 

Kórodai vendéglős 15,000 ft., gyógyszertár <5,000 ft., 
felszerelés évenkint 3,000 ft., tűzifa 2,360 ft., 3 szolga 764 ft,, 
12 ápolónő 3,180 ft., 12 ápolónő eltartása 1,080 ft., szappan 
gyertya, olaj s a többi 3,000 ft., mosás 1,860 ft., 

Én ugy hiszem tisztelt ház, hogy ebből csakugyan ki-
világlik, hogy ezen megszavazandó összeg nem az universi-
tás fentártására kívántatik, — • hanem ebből az tűnik ki, 
hogy az ország, ha ezen összeget megajánlja, csak országos 
czélokra fordítja azt, 

Továbbá az universitásialapból fizettetik a muzeumi 
könyvtári őr és annak szolgája évenkint 668 frt, budai fővá-
rosi egyházi zenéért és rajztanári fizetésre 336 frt, a budai 
vártemplom adományozására 1407 frt, a budai leánytanodára 
200 frt, a közalapítványi ügyigazgatóság, a központi állam-
pénztár és az alapitványi főtisztségek számára 8788 frt. A 
botanikus kertret évenkint 6000 frt. Ha tehát az ország azt 
fizeti ami országos czélokra kivántatik — és a budai intéze-
tek a budai hatóság által tartatnának fen, kétséget nem szen-
ved, hogy az universitási alap az országos segedelemre nem 

szorulna, és nem is volna szükség, hogy az universitás szá-
mára ezen összeg megajánltassék. 

Végtére bátorkodom Tisza Kálmán urat arra figyel-
meztetni, hogy a mérték csak akkor igazságos, ha mindenki 
irányában egyformán használtatik. 

Tegnap a protestáns intézetekre igen szép összeg sza-
vaztatott meg a ház által, anélkül, hogy vagy a kormány, 
vagy másvalaki azt kívánta volna vindicálni a status részére 
hogy ezen intézetekben is, valamint a brassóiban, a tanárok 
a status által neveztessenek ki. — Ez nézetem szerént nem 
jogegyenlőség. 

Ezek folytán kérem a t. házat kijelenteni, hogy a mi-
niszter által az universitás részére kivánt összeg ne mint 
ilyen szavaztassék meg az ország által, hanem mint olyan, 
mely országos czélokra fordítandó. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
LONDON, nov. 17. A választások uj korszakot nyitnak, 

melyre a katholikusok büszkék lehetnek. Mióta Anglia pro-
testáns, a katholikusok szavazata először kezd nyomatékos 
lenni. Hála a szavazatjog kiterjesztésének, és a katholikusok 
növekedésének, pápista választók számitanak, amiért is a je-
löltek nagy része tisztelettel szólott a vallási kérdésekről, ne-
hogy sértsék azon érzelmeket, melyeket egyébkor a népsze-
rűség miatt bátran lehetett gúnyolni. A másik örvendetes 
esemény a katholikusok egyértelműsége a jelen küzdelemben. 
Daczára csekély számuknak ezelőtt mégis megoszoltak, és 
nem jártak egy uton irlandi hitsorsosaikkal. Az angol kérdé-
sekre nézve mások a conservativ, ismét mások a liberá-
lis zászlót követték. Ez most megszűnt. A mód, melylyel Dis-
raeli tetto fel a választási kérdést, megszüntette a szakadást-
A kérdés lényegében vallási. Katholikus és katholikusellenes 
érdek között kell választani. Mint a „Register" mondja a 
kérdés ugy áll, hogy a miniszteriura hive az egyház ellensége. 
Lehet talán sajnálatos, hogy igy történt, de érette a ministe-
rium felelős. A katholikusok ezen helyzetéhez nem kevésbbé 
járult a protestáns előítéletek meggyengülése. Minden megtör-
tént a ,Times tanúsága szerént a protestáns szenvedélyek fel-
korbácsolására, de hasztalanul. 

A birminghami protestáns egylet követelvén a jelöltek-
től többi között, hogy a jezsuiták Angliából elüzettessenek 
Bright azt válaszotá: én tiszta protestáns vagyok, de bele 
nem egyezhetem abba, hogy a protestantismus nevében oly 
igazságtalanság követtessék el, mely a békét az egész ország-
ben felzavarhatná 

Az Angliában mind inkább terjedő uj szellem megköny • 
nyiti az egyház diadalait. Minden nap tanúi vagyunk ujabb 
megtéréseknek. A katholikus lapok megmagyarázhatlanul 
hallgatnak azok felől, vagy oly talányszera módon szólnak 
rólok, hogy kételkedhet ii, valljon megtértek-e. A „Daily 
News„-böl értesülünk tiszt. Pye Henrik János clifton-camp-
villei rector megtéréséről, ki 1851-ik óta birta ezen 25,000 
fr. évi jövedelmet hozó beneficiumot. Neje követte példáját, 
és néhány nap múlván testvére is. Nevezett prot. lap bevallja, 
hogy ezen férfiúnál a megtérés csak a meggyőződés müvo 
lehetett. 
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Az anglikán egyház elveszté fejét a canterburyi érse-
ket. Dr. Longley 74 éves korában hunyt el. Előbb a durhami 
püspökséget, és yorki érsekséget birta. Jövedelmei felrúgtak 
175,000 frankra. Politikai tekintetben mérsékelt liberális 
volt, vallási tekintetben az ellenkező áramlatok között közép 
uton haladt. Egy canterburyi érsekre, nézve legjobb is, ha 
egyikhez sem tartja magát Egy protestáns lap azon hirt hozta, 
hogy egy cambridgei templomban requiem tartatott az érse-
kért, ami nagy botrányt okozott, miután az államegyház sym-
boluma purgatoriumot nem ismer. 

Az érseki dúsgazdag szék üresedése nagy mozgalmat 
okozott az anglikán püspökök körében. A londoni püspök fog 
utódja lenni, kinek helyébe azután a rochestori jövend, a 
westminsteri dekán pedig, igen tudós ur, püspökké leend. Dr. 
Stanley nem rég Romában volt, hol nejével a magas körökben 
jól ismert Aruce Augustával ő Szentsége altal fogadtatott. A 
westminsteri dékán püspökségét a királynénak köszöni, ki rég 
kegyeli, söt lia a mindeddigi szokás ellenére nem leendett, 
egyenesen megtette volna érseknek. 

Az anglikánok legfőbb törvényszéke előtt mint vádlot-
tak állanak tiszt. Makonschie a ritualismus, és Bennet eret-
nekség miatt, mert tanitani merte a valóságos jelenlétet. íté-
letet keilend tehát hozni, ha valljon Jézus jelenlétének az 
Oltáriszentségbeni tana, melyet többen vallanak az angliká-
nok között, igy a puseysták is, eretnekség-e az államegyház 
hitvallomása szerént. Bár mint határozzanak is, nem igen le-
het sietve várni az itélet logikai következményeit. A kereszt-
ség, a biblia kérdésében, Colenzo ügyében is hozatott itélet. 
Az anglikánok avval segítenek magukon, hogy azt mondják 
miszerént a törvényszéknek nincs tekintélye nitágozat dolgá-
ban. Az anglikán egyházban valóban |a tekintély sehol és 
mindenütt. Innét az anarchia a hit dolgában. 

KONSTANTINÁPOLY. A bolgár egyháznak a gö-
rög patriarchatustóli függetlenitését czélzó tervezetek sem 
az egyik, sem a másik részen teljes méltánylásra nem talál-
tak. A görög patriarcha és zsinat részéről alkalmasint az 
egész tervre nézve egy ünnepélyes non possumus leend a 
válasz. A bolgároknak pedig, habár örvendenek az eddigi 
sikernek, főleg kővetkező pontok nem tetszenek: 1-őr hogy 
metropolitájuknak a görög patriarcha által a tervezet értel-
mében meg kellene erősíttetni; 2-or a görög patriarcha nevé-
nek felemlítése a dyptichában ; 3-or a bolgár püspököknek 
görög érsekek alá rendelése ; 4-szer az eddig közösen birt 
templomok odaengedése. 

Mit fog tenni ily viszautasitás esetében a porta ? Bizo-
nyosan készen vau ez esetben is elhatározása. Ha következ-
tetni lehet abból, miszerént a bolgárokat már is megbízta 
egyházigazgatásuk szervezetének kidolgozására, még né-
hány békítő kísérletet teend, azután igy fog szólani a görög 
patriarchához : Ameddig a körülmények engedték, iparkod-
tam a bolgár egyház fölötti uralmatokat fentartani, a sultá-
nok által kiadott kiváltságok alapján. De ti minden kiegyez -
kedési kísérleteimet visszautasitjátok. Ezek után mi marad 
egyébb hátra, mint engedni a bolgárok követelményeinek, 
és még a nevezett tervekben ajánlottnál is tökéletesbb füg-
getlenséget adni. És ti nem vethetitek szemeinkre a hati-
schérifek megszegését, mert az azokat kiadó sultanok nem 

tudhatták, hogy jövend idő, midőn lelkifiaitok milliói elvetik 
vallási fensöbbségteket, mint most a bolgárok, hogy csak sa-
ját nemzetebeli főpapjainak hódoljanak. Ha tehát okmányai-
tok érvénye megsemmisül, ezt nem mi hanem a körülmé-
nyek teszik, melyeket megmásítani nem tőlünk függ. 

Bármi történjék egyébbiránt, mi nem osztjuk azok 
véleményét, kik azt hiszik, miszerint ismét hosszas huza-
vona leend. Ellenkezőleg hiszszük, hogy a kormánynak na-
gyon is érdekében áll megszüntetni az elégedetlenséget, melyet 
eme kérdés a bolgárok körében támasztott. Mi csalatkozha-
tunk, de azt tartjuk, ha Ali basa egyszer szőnyegre hozta a 
kérdést, azért tette, hogy megoldást nyerjen. Az ellenkező 
hiba volna, melyre képtelennek tartjuk a kormány elnökét. 

A görög patriarcha tavai késznek nyilatkozott a Bal-
kánon tul egy bolgár patriarchatus felállításába, de nem 
akarja a független bolgár egyház fejét, habár csak metro-
polita czimmel is maga mellett Konstántinápolyban tűrni-
Nem akarja egy saját hitközösségü főpappal a hatalmat itt 
megosztani. Pedig ebben nem következetes. A pápa irányá-
ban azt vitatja, hogy a főpapok mind egyenlők, testvérek. 
Miért panaszkodik tehát ? Musulman kezekből egyházi al-
kotmányt elfogad, hogy tagadhatná meg tehát a jogot a 
portától a bolgároknak érseket adni ? Következetesnek kell 
lenni. Ha nem akar a pápától rendeleteket elfogadni, s meg-
hajol a török sultán előtt, saját elveinél fogva tűrnie kell, 
hogy ismét egy szakadással több legyen egyháza kebelében. 

Orosz-, Görögország, Szervia már rég felmentettek lelki 
joghatósága alól, mért nem követelhetné hát a bolgár egy-
ház is függetlenitését? Tisztán dogmatikai kötelék maradand 
fel, és ez legyen elég, mert hisz a görög patriarcha felfogása 
szerént az individialis függetlenségről, minden egyház auto-
nom. Oecumenicitása igy lassan porba hull, mert magában 
rejti a szétoszlás magvait. 

GENF, nov. Mermillod püspök a választások alkalmá-
val következő, e hó 4-dikén kelt köriratot olvastatta fel a 
szószékekről : 

„Négy éve múlott, hogy Romából, hol püspökké szen-
teltettem, IX. Pius pápától küldetve körötökben újra megje-
lentem. Hazánk ép akkor zavarok szinhelye volt a nagytanács 
választása közeledtével. Daczára a tegnapi emlékeknek, és a 
jövő agitatioknak bizalommal jöttünk polgártársaink körébe, 
és szavaink rokonszenvvel találkoztak. Jónak látjuk emléke-
zetekbe idézni azokat. Meg leend nekem engedve — igy szó-
lottunk — azon komoly körülmények között, melyekbe ha-
zánk jutott, kijelölni a katholikusoknak azon irányt, melyet 
követniök kell, szerencsének tartván, ha sikerülend iparko-
dásunk által siettetni a szellemek kieegyezkedésének, a szivek 
kibékitésének idejét. 

A katholikus polgárok vegyék figyelembe, hogy a kö-
zömbösség szemben a haza nagy érdekeivel vétkes volna, és 
hogy reájok nézve kötelesség részt venni a nemzeti akarat 
szabad manifestatiójában. Teljesítsék tehát polgári kötelessé-
geiket, miután előbb résztvettek volna a szent mise áldozatban, 
imádták Isten souverainitását. A katholikusoknak nem szük-
ség tulnyomóságot, hatalmat magok számára hódítani ; ezt nem 
akarják, nem kiváltságokért küzdeni, hanem inkább mint 
valaha, svájezi hazánkhoz ragaszkodni, melynek szeme raj-
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tunk, függ; intézményeinkhez, és szabadságunkhoz, melyet 
biztosit, a jogegyenlőséghez és igazsághoz, szeretett Genfünk 
erkölcsié3 anyagi javához, és becsületéhez. 

Menjenek tehát a választáshoz,és válaszszanak férfiakat, 
kik méltók bizalmukra, becsületes, alkalmas embereket ; men-
jenek minden ellenségeskedés nélkül, de elhatározással dia-
dalra juttatni azon elveket, melyek egy ország békéjét az 
igazság által biztosítják. 

Teljesítsék kötelességüket nyugodtan, és méltósággal. 
Jelenlétük a választóhelyen legyen a rend biztositéka. 

Azóta nem szüntünk meg a kath. hiveknek ugyanazon 
elveket és magatartást ajánlani. Valljon elárulták-e a hit, és 
hazaszeretet kötelmeit ? Nem, mi bizonyítjuk, hogy nem ke-
resték a megoszlást, nem voltak hűtlenek. 

Coalitiok, szövetségek alakultak váratlanul, de majd 
mindig ellenök, kárunkra. Megkísérték tölök megtagadni az 
egyesülés, a tanitás, a hitterjesztés szabadságát. Romai ag-
gressio, ultramontanismus, és más elhasznált szavak ürügye 
alatt történtek a támadások. Népünk mégis csendes maradt, 
várván polgártársaik józan értelmétől jogaink tiszteletét. 

Ha valaha, ugy a katholikusok most tétlenek nem ma-
radhatnak, hanem részt kell venni a választásokban. Minden 
hivő, szavazatát az urnába tevén, oly cselekedetet visz véghez, 
melyért felelős Isten előtt. Nem lehet neki vétek nélkül emberi 
tekintetek által magát eltántorittatni, hogy vak eszköze legyen 
egy cotteriának, mely csak személyes diadalokat keres, nem 
szabad eladni votumát, vagy gyávaságból oly embereknek 
adni, kik fenyegetik szabadságukat. 

Hazánk válságos korszakot él. A régi Genf, mely kö-
zel 13 századig állott fön nem minden dicsőség nélkül, 1535-
ben eltűnt. A protestáns Genf 1815-ben utat nyitott a ve-
gyesnek. Ma arra törekednek, hogy az atheismus, és materia-
lismus székhelyévé tegyék. Ha e törekvés sikerülne, mi a 
keresztény meggyőződés vesztével nagyszerű társadalmi ro-
mokat fognánk siratni. 

Programmunk rövid, és következőkbe foglalható : tör-
hetlen ragaszkodás hazánkhoz ; lelkismeretes hűség egyhá-
zunk jogainak védelmében ; végre intézményeink törvényes 
és békés fejlesztése. Ez oly tér, melyen minden becsületes 
ember közremüködhetik. 

Senki se tekintse szavunkat, ugy mint politikai szenve-
délyek viszhangját, mi a pártokon kivül és személyes gyű-
lölködéseken felül állunk. Az egyház által arra küldetve, 
hogy felvilágosítsuk és vezessük a lelkeket, hitünk szabad-
ságát védjük, egyszerűen teljesítjük kötelmünket. Nincsen 
két moral, egyik a magán, másik a nyilvános életre nézve. 

A kötelmek a keresztényt szemben a társodalommal úgy 
mint Isten irányában lekötik. 

A vizáradások által okozott szerencsétlenségek hírére 
hazánk a világnak egy nép szemléletét nyujtá, mely a sze-
retet oltárára a legnagyobblelküleg adományokat tette le. Áldja 
meg Isten azért, s adjon békét, egyességet, igazságot szabad-
ságot a legdrágább kincseket, és nemzeti biztonságunk leg-
erősebb támaszait." 

VEGYESEK. 
— R a n o l d e r János veszprémi püspök ő exclja a 

Nagy-Kanizsán alapítandó leánynövöldére 38,000 forintot 
méltóztatott megajánlani. 

— Becses könyvek küldettek be hozzánk, melyeket 
ezennel ajánlani is bátorkodunk t. olvasóinknak ; „Az 1869-
ik egyetemes zzinat," irta D u p a n 1 o u p Bódog ; fordította 
Á g o s t o n Antal. Ára 50 kr. — „Neveléstudomány" művel-
tebb közönség számára. Irta garamszeghi L u b r i c h Ágos-
ton, első és második könyv ; a harmadik és negyedik még e 
hóban fog megjelenni. Az egész mü ára 6 frt. megrendelhető 
Pozsonyban a szerzőnél, vagy Aigner és Rautman könyke-
reskedésében Pesten. — „Katholikus Lelkipásztor" 1869-iki 
folyam, 1 füzet. Előfizetés folyvást elfogadtatik, egész évre 
3 frt; félévre 1 fr. 50 kr. — „Dramen für das christ. Haus" 
Ostern in fünf Bildern. — „Heiliges Stilleben im Herzen 
Jesu" für alle Tage der Woche. Von Franz Huttier. 

— Caltagironeban meghalván a szabad kömivesek feje 
Cordova Fülöp, a papok közül senki sem akart érette misét 
mondani, ámbár 50 lirát is ajánlottak az illetők stipen-
dium fejében. 

— A spanyolországi mozgalmak alkalmából a lapok 
rövid statistikaját közlik az utóbbi kormányoknak és minisz-
tereknek : V. Fülöpnek volt 38 minisztere; Lajosnak 8 hó 
alatt 5; VI. Ferdinándnak 13 év alatt 7; VII. Fer-
dinándnak 25 év alatt 216; III. Károlynak 29 év alatt 17; 
IVKárolynak 20 év alatt 28; Isabellának35 év alatt519, tehát 
169 év alatt összesen 830 miniszter. 

— O'Hagan biró, hir szerént, irlandi lordcancellárrá 
neveztetnék ki, mi ha valósul, ő lesz az első katholikus, ki 
ezen méltóságot viseli. 

— Badenban súlyos vereséget szenvedett a hitetlen 
haladás a közös iskolák létesítésének ügyében, 529 szavazat 
volt ellene, 88 mellette; 525 a katholikusok, 4 protestánsok 
részéről adatott; a 88 szavazó közt volt 52 katholikus és 36 
protestáns. 

— Strohmayr konstanczi polgármester igen buzgólko-
dik a vegyesiskolákban megtartott iskolanénikék ellen, kik 
a szokásos „dicsértessék a J. K." köszöntést tartották meg; 
valamint azért is, mert egyik nénike a szabad órákban val-
lási oktatást merészkedett nyújtani tanonczainak. 

Előfizetési hirdetés. 
A nagyérdemű magyar kath. papságnak veterán hü bajnoka és bajtársa, a „Religio," a kath. i rányú 

lapok minden fusioja, méltán sokat igérő átalakulása mellett is szokott bizalommal folyamodik nagylelkű 
pártfogóihoz, kérvén őket, hogy jótékony kar jukat a jövőre sem rövidítvén meg, előfizetésüket az eddigi mó-
dozat és föltételek szerént mielőbb megujitani kegyeskedjenek. A szerkesztőség. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLAK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 



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

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

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Fes-
ten a szerkesztőnél (Ma-
gyaruteza 34. sz.) s Kocift 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, decemb. 19-én. II. Félév. 1868. 

TARTALOM: A megtestesülés titka. — Haynald La-
jos kai. érseknek a népiskolai törvényjavaslat fölötti beszéde. 
— Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

^ ; 

A megtestesülés titka. 
(Folyt.) 

Az emberség Krisztusban csak az örök Ige sze-
mélyében, az által s evvel lett önállóvá; de épen 
azért nem személyiség nélküli, mert ezt az Igében 
nyeré, csak nem saját, emberi önlétü, mert az őt föl-
vett Ige személye pótolja az emberi személyiséget, s 
csak is az Igével lesz valóságos ember az emberi 
természet, mely most már egészen az isteni személy-
hez tartozik '). Az isteni Igében s az által lett az 
Ige énje egyszersmind Jézusnak mint embernek 
énje, benne Isten s ember egyesültek egy istenemberi 
énné, bizonyos értelemben istenemberi személylyé a 
mennyiben mindkét természetben létező egy személy 
mint két különböző isteni- s emberinek egyesülése 
jő figyelembe 2). De az Ige személye nélkül Krisztus 
embex-i természete soha sem létezett3). 

Ámbár csak személyes emberi természet ember 
a szó teljes értelmében, mert csak mint személyiség 
jelenik meg az ; de azért a két fogalom : emberi ter-
mészet és emberi személy különböző. Az ember lé-
nyegét ugyanis nem az emberi személy teszi, hanem 
lényegének alkatrészei test és lélek, vagy is szellemi 
s anyagi természet: az emberi személy ellenben em-
beri természeten kivül még hasontermészetü önlétü-
séget — subsistentia — is föltételez, de nem okvet-
lenül szükséges, hogy az ember, vagyis az emberi 
természettel felruházott személy ugyanazon rendű 
és természetű önlétüséggel birjon, hanem felsőbb 
rendű isteni is lehet, tehát nem épen kell, hogy az 
ember emberi személy legyen, hanem fölsőbb lét-
módu isteni is lehet, s ez Krisztusban az isteni sze-

>) Thom. III. Quaes. IV. Art. 2, 3. 
2) Saar, de Inc. P. I. Disp. VIII. sec 4. 
3) Theodoret. Dial. III. p. 67. 

mély, ugyan azon isteni személy, ki igazgatja isteni 
természetét, a megtestesülés pillanatában fölvevé az 
emberi természetet melyet azonnal ugy igazgatott, 
mint az isteni természetet, s ezt az emberi természe-
tet sajátjává tette, mint övét birja most soha einem 
vesztendőt : de viszont a fölvett emberi természet 
isteni személyiséget nyer, ebben s ez által létezvén, 
igy lesz Jézus valóságos ember, az az személy, ki 
emberi természettel bir, de a ki még is nem emberi 
hanem isteni személy. 

Nem is tökéletlen benne azért a saját természet-
szerű személy nélküli ember; mert ha a saját sze-
mélyiség tökélynek vehető, ugy az isteni sz^mély-
beni egyesülés által az ember sokkal magasabb mél-
tóságra jutott , mert a személyiség a természetnek 
fcnálló létmódja levén ez annál nemesebb minél töké-
letesebben és bensőbben egyesül a természet a leg-
tökéletesebb végetlen lénynyel s általa igazgattatik, 
tökélyesül: igy nagyobb tökély mutatkozik az em-
beri természetben, ha az isteni személy módjára lé-
tezik, mintha saját külön létmóddal, személylyel 
birna. Azért ragyog fel Jézus emberi természetében 
is mindenütt az isteni természet dicsőségének fénye; 
testben fogantatik, de a Szentlélektől, születik ugyan, 
de szűz anyától, jászolyban fekszik, de a bölcsek 
imádják, szegény emberként él, de csudákat müvei, 
keresztre feszittetik hanem megrendül a föld, meg-
hal s elhomályosul a nap, eltemettetik és saját erejé-
ből feltámadt, magát mint Istent s embert bebizonyi-
tandó fölváltva benne az istenség az emberségét 
magasztositja, s az emberség az istenséget némileg 
homályositani látszik. 

Mily szép tökéletes egész egység, minő fönség 
tündöklik ez egyesülésből, mit csak csudálhat, de 
föl nem foghat az ész, s ugyanazért csak isteni min-
denhatóság: müve lehetett hiszen természetesen lehet-C5 
len, hogy szervestestü lélek más-és nem saját szemé-
lyében léteznék, azért emberekben a megfelelő sze-
mélyiség elválaszthatlan a természettől, mivel senki 
saját énjét más személyiségére át nem ruházhatja, 
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de a mi embernek nem lehetséges, megteheti Isten 4). 
Igen, amik lehetlenek az embereknél lehetségesek 
Istennél; a magasztos titok hirnöke is igy vitatá be 
azt mint lehető tényt a hivő szűz Isten anyján á t ; 
mert Istennél mi sem lehetlen, csak a mi nyilván 
ellentmond, az lehetlen a józan ész előtt, nyilt ellen-
mondást pedig véges elme a megtestesülésben korlá-
toltsága tudatában nem talál, nem is találhat; hiszen 
annak fölfedezésére legalább két világos, kétségkí-
vüli fogalom ismerete szükséges, melyek egymással 
homlokegyenest ellenkezve egymást megsemmisítik: 
miket pedig megfoghatlan tárgyban föl nem fedez-
het véges ész, a mely a véghetetlen tökélyü Isten-
nek általa teremtett s föntartott lényekre gyakorol-
ható hatását s különféleképeni egyesülhetését józa-
nul nem tagadhatja, s mivel véghetlen bölcs s min-
denható, kétségkívül Isten s ember közt oly egyesü-
lést is lehetőnek tart, mit véges ész föl nem találhat 
s meg nem foghat. 

Ha átalában nem foghatjuk föl, mint munkál a 
véghetetlen valóság, mint működik Isten teremtése s 
föntartása által, s ha annál kevesebbé magyarázható 
meg, mint lakozik természetfölötti kegyelmével vá-
lasztottaiban : nem csuda, lia Isten örök Igéjének va-
lóságos emberi természettel való imádandó egyesü-; 
lésében észnek föl nem fogható mód mutatkozik. A 
ki tagadni akarja, hogy Isten két külön természetüe-
ket valósággal egyesithet, a nélkül, hogy egyik 
vagy másik megszűnjék lenni, az a mi, vagy lénye-
gileg megváltozzék, az tagadja az ember létét, s igy 
saját énjét is; a legfőbb egység Isten teheti ezt, s 
mint tényről kezeskedik csalhatlan bizonysága. „Az 
Ige testté lőn és köztünk lakozék.5)" Az Istennél volt 
örök Ige, az Isten emberi testet vőn magára, emberré 
lett, egy személyben levő isteni s emberi természet. 
„Kinek tart ják az emberek az emberfiát?" kérdé 
Jézus : Te vagy Krisztus az élő Istenfia, válaszolá 
Péter,6) ugyanazon egy személyt, kit látott, kivel 
beszélt s ki magát emberfiának nevezé, Istenfiának 
vallja, nemcsak mit urunk jóváhagyott, hanem Isten 
kinyilatkoztatása művének tartja. „Senkisem megy 
föl mennybe, hanem csak az, ki leszállott menny-
ből, az emberfia, ki mennyben van."7) A ki szól 
ugyanazon emberfia Isten is, mert mennyben van. 

*) Nieale III. Instruc. sur le sjmb. C. XVI. Scliauppe 
Theol. Dogm. p. 534. 

5) Ján. 1, 14, 
6) Mát. 16, 13, 17. 
7) Ján. 3, 13. 

„Elküldé Isten az ő Fiát, ki asszonyból lett."8)Isten 
öröklétű Fia idők teljében az asszonyfia lett, egy 
ugyanazon Istenember. 

Ámbár pedig Isten és ember, mindazáltal nem 
két, hanem csak egy Krisztus vagyon. Egy pedig 
nem az istenségnek átváltozása által testté, hanem 
az emberiség fölvétele által Istenbe. Epenséggel egy, 
de nem lényének összeolvadása, hanem a személy 
egysége által. Mert valamint az eszes lélek és a test 
csak egy ember : ugy az Isten és ember csak egy 
Krisztus.9) Az ember teremtésében képes jövendölése 
s mintegy záloga rejlik a megtestesülésnek az apos-
tol szerint: „Ádám e'őképe a következőnek."10) Ne-
münk alkotása előtt már léteztek szellemi szabad 
lények, ezek teremtése után hozta létre Isten az ér-
zéki — öntudat és szabadságnélküli — tárgyak 
megmérhetlen világát: ott csupa szellem, itt anyag 
az uralkodó elem ! ki egyesitheti az egymással ellen-
kezőket? az egész anyagi világból egy szellemibe 
átvarázsló hidat, keres az ész, hiában kutat, ha az 
emberben e kettős világ nem egyesül: számtalan oka 
leendett annak lehetőségét is tagadni a lélek termé-
szete, méltósága, hivatása és tevékenysége érdemé-
ben, mint a melyekkel az anyagi kényszernek hó-
doló világ látmódja s törvényei homlokegyenest 
ellenkeznek s mégis egyesitheté Isten e kettőt, miről 
mint tényről józanul nem kételkedhetni többé. 

Isten végtelen ereje lehelte poralkotványába, az 
emberbe a halhatlan lelket, a szellemek örök nap-
jának e csudateljes sugarát ; igy lett lényegesen 
egyesülve az egy emberi természetben szellemi s 
anyagi állag. A lélek át meg áthatja a testet, s benne 
mint közegében nyilvánítja fönsőbb élet jelenségeit : 
a test pedig a lélek viszfénye kölcsönözte szellemi-
sülés által magasb méltóságra tesz szert mely az em-
bert a látható világ királyává emeli. 

Nagy ellentét volt ember teremtése előtt a szel-
lem és anyag közt, nagy sőt nagyobb van a véges 
és végtelen, teremtő és teremtmény, Isten és ember, 
a szentség és bün között — pedig az a teremtmény 
vonzódik Istenéhez, kitől elszakadt, mint vonzódik a 
kő a föld központjához honnét van véve. E gondola-
tot jelképezte a görög mese psychejével, ki istenétől 
elesve nyugtalan, csüggeteg tévelygett, keresve el-
vesztett békéjét, elhagyott istenét, mig végre az is-
tenség a vágynak engedve, közelgett ismét hozzá, s 
vele frigyet kötött. A követ nehézsége vonza a föld-

8) Gál. 4, 4. 
9) Symb. Ath. 

10) Rotn, 5, 14. Tertul. de resur. car. c. b. 
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höz, a szivet szeretete huzza Istenéhez, s nyugtalan 
az, mig abban nem nyugszik, ki önmagára teremté 
őt11). Ki töltheti be a mindenható Isten, s tehetlen 
földgyermeke közt tátongó végtelen örvényt, vagy 
a mi több, ki engesztelheti ki a megsértett legszen-
tebb isteni fölséget az átok terhelte bűnös világgal? 
Csak Isten, kinek hatalma épen oly végtelen, mint 
bölcsesége, s hatásköre ép addig annyira terjed, mint 
azt örök végzései kívánják. A teremtés hatodik ko-
rában alkotá Isten az embert, a titokszerü lélek s 
test küzti frigyet, az anyagi és szellemi világ közti 
közbenjárót; a kis világot: az erkölcsi világ hatodik 
szakában vezeté az emberi nembe az uj Ádámot, 
Istenembert, kiben az ég és föld, Isten és ember 
közt létező egyesség talánya megoldatott, kiben 
magasztosságában is egyszerű, szelíden szigorú vi-
gasztaló hite. reménye és szeretete valódi tárgyát leli 
a világ-, benne legbensőbben közeledett Isten ember-o * O 
hez egyesült Istennel. 

Minden emberi szü'etés ugy szólván a szellem-
nek megtestcsitése : s a szellemek szelleme, teremtője, 
ki a lelket testbe burkolja, nem teheti-e ha szeretete 
hozza magával, hogy ember legyen emberi alakot 
vegyen? Nem, nem lehetlen a titok, melynek zálo-
gát, képét önmagunkban hordozzuk. Az emberi lélek 
megtestesülése által a test annak léte és élete leg-
bensőbb egyességébe ugy kapcsoltatik, hogy egy-
mást kölcsönösen áthatva minden életjelenségeik 
váltakozva egymást föltételezik s kisérik; minden 
működésűik lélektesti ténykedések, mindketten csak 
egy emberi természetet képeznek: Krisztusban is az 
isteni terméczet az emberivel valósággal bensőleg 
ugy egyesült, hogy mindketten bár oly végtelenül 
eltitők egymástól, még is az Istenember imádandó 
egy személyében léteznek, kiben épen ugy van isten-
ség, mint az emberség, s kinek minden cselekedetei 
istenemberiek I2). De mikép a test s lélek benső egye-
sülése egy embert képezve, a lélek valóságos lélek 
marad, nem vészel az anyaggali megtestesülés által; 
szinte a test is igaz test: ugy Jézusban is az isten-
ségnek emberséggeli oly szoros kapcsolata miatt, 
miszerint ketten csak egy önmagában álló egészet, 
egy személyt képeznek, mégis az isteni s emberi 
természet örökké különböző összevegyithetlen ma-
rad; örök Isten Atyjának lényegéből, s időben szűz 
anya méhéből született igaz ember. 

(Folyt, köv.) 

") Sz. Ágost. Ep. 157, de civ. Dei 13, 9 Conf. 1. 1, c. 2. 
12) Conc. Lat. c. 15 

Haynald Lajos kai. érseknek a népiskola törvényjavaslat 
fölötti beszéde. 

Nagymlgu elnök! Mélt. főrendek! Hogy ha országunk 
mélyen tisztelt prímása, mint mondá, nagyon nehéz helyzet-
ben érezte magát, midőn a szintoly fényes tehetségű, mint 
nagyérdemű vallás- és közoktatási minister ur átellenében 
kényszerült szólni, én tekintve ugyanazon nehézséget, de m^g 
a másikát is, hogy tudnillik ugyanazon tárgyban az ország 
prímása után jutok szóhoz, valóban szerénytelenségnek tar-
tanám kiszállani a vita mezejére, hogy ha azt nagy köteles-
ségek nem parancsolnák. Jól tudom ugyan, hogy az előttem 
elmondottak után nem leszak szerencsés gazdag kévéket kötni 
ezen szellemi aratás mezején, de a tarlózást is szívesen elvál-
lalom, mert köteles vagyok vele, már csak azon állásomnál 
fogva is, melyet a bizottság jelentése ellenében elfoglalok. 
Ugyanis a nmlgu főrendiháznak kegyes bizalma parancsolt 
velem is, hogy a bizottságban részt vegyek, mely hivatva lőn 
a népnevelés iránti törvényjavaslatot előlegesen tüzetes meg-
vizsgálása tárgyává tenni, és a mely szavazattöbbséggel ha-
tározta el azt, mi mint bizottsági jelentés fekszik ma a nagy-
méltóságú ház előtt. Nehogy az félreértessék, mintha tudnillik 
mindenki, ki a bizottság tagja volt, osztotta volna azon néze-
teket, melyek a jelentés bevezetésében kifejezve olvastatnak, 
szükségesnek látom magam álláspontjának és eltérő meggyő-
ződésemnek kitüntetésére felszólalni, pedig annálinkább, mert 
van némely észrevételem azokra is, miket a t. vallás- és köz-
oktatásügyi minister ur ő excja előadott. 

Mindenekelőtt meg kell említenem, hogy nem vagyok 
egy értelemben az előttem szólott hevesi föispányi helyettes 
ur ő méltóságának azon siettetésével, melylyel óhajtja, hogy 
igyekezzünk minélhamarább keresztülhatolni ezen tárgyon. 
Nekem is ugyan az a kívánságom, hogy a népnevelés ügye 
minél előbb egy, azt az állam segedelmezésében részesítő s ez 
által is hathatósan előmozdító törvény által rendeztessék. 
Szükségességét a törvényhozás mielőbbi intézkedésének e 
téren tökéletesen elismerem ; de mivel biztos, s mennyire em-
berileg elérhető, teljes sikert óhajtok, s mivel a czélirányta-
lan kísérleteknek e téren mindenkor káros következményei-
től kedves hazámat megkíméltetni kívánom, ragaszkodva 
egyszersmint azon jó régi elvhez : „non quam cito, sed quam 
bene," kivánom nem egyedül azt, hogy törvény, hanem azt, 
hogy jó törvény hozassék, mely képes legyen fölvirágoztatni 
a nevelés ügyét, s ezáltal előmozdítani az ország javát, nem-
zetünk dicsőségét. 

Mit szem előtt tartva, tökéletesen egy értelemben va-
gyok az igen tisztelt közoktatásügyi minister úrral abban, 
hogy a népiskolának nagyfontosságú feladata a nép értelmi 
mivelése, különösen pedig alkotmányos országban, hol a nép 
hivatva van sok alkotmányos jogokat gyakorolni, hol tehát 
nem lehet egykedvű dolog az állam czéljaira nézve, valljon 
ezen jogokkal kellően tud-e élni ? De valamint e jogélvezet 
czéljára tekintve nem elég ismerni a jogokat, hanem szüksé-
ges, hogy azokkal jól is akarjon élni a nép ; már csak e tekin-
tetben is szélesebbnek ismerem a népiskola rendeltetését. 
csak oktasson ez, mint a törvényjavaslat czime mondja, ha-
nem növeljen is. Kétségkivül egyetért velem a nm. miniszter 
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ur, raidőa a népiskolának feladatát nem csak abban keresem, 
hogy bizonyos, a mindennapi életre, az állam szolgálatára és 
czéljai előmozdítására képesitő szükséges és hasznos ismere-
teket és ügyességeket oltson be a sarjadó nemzedékbe : hanem, 
hogy sokkal magasabb rendeltetésénél fogva egyszersmind 
az embert emberré növelje. Es e tekintetben összeesik az is-
kolának czélja az ember rendeltetésének végczéljával ; nem 
csak az ember külső társadalmi életére, nem csak értelme 
kifejtésére, hanem egész beléletére vonatkozik ; átöleli a 
gyermek értelmi, érzelmi és akarat-világát, Istennel, végren-
deltetésével és kötelmeivel megismerteti őt és ezeknek min-
den viszonyok közti teljesítésére, oktatja, vezeti, képesiti. 
Ez az iskola feladata, melynek ez, az én meggyőződésem 
szerént, azon módon, mely a törvényjavaslatban a közös is-
kolákra nézve határozattá emeltetni szándékoltatik, meg nem 
felelhet. Csak azon iskola fogja ilyetén feladatát kellőleg 
megoldani, mely szüntelen belső és szoros összeköttetésben 
levén az egyházzal, ettől nyeri nevelői küldetését, ennek 
szellemében és segedelmével teljesiti azt; azon iskola, mely-
nek működése öszhangzó, egyöntetű, egy szellemű, melyben 
a tanitás nem gátolja a nevelést, melyben a profán tantárgyak-
ban való oktatás nem zavarja meg a valláserkölcsi oktatást, 
ezzel karöltve jár, ezt támogatja s általa viszont támogat-
tatik. 

Ezt pedig a közös iskolákban meggyőződésem szerint 
elérni nem lehet; mert jóllehet tartatnak bennök vallás- és 
erkölcstani előadások, nincs meg a fönérintettem öszhangzó 
működés. Ott is, hol a profán tantárgyaknak más vallásfele-
kezethez tartozó tanítója legjobb akarattal bir, hiányzik a 
vallásos meggyőződésnek melegitő, lelkesítő példája, mely-
nek a gyermek előtt világoskodnia kell, hiányzik az iskolai 
közös vallásgyakorlat, hiányzik azon egyetértés, mely a nép-
nevelés legfontosabb tárgyában, valláserkölcsi nevelésben 
a különböző tanitók közt okvetlenül szükséges. De hogy to-
vább menjünk, senki sem fogja tagadhatni, mert a tapaszta-
lás is azt tanusitja, hogy lehetnek oly esetek, főleg ha a val-
lásfelekezeti tanhatóságoktól nincs mit tartson a tőlök nem 
függő tanitó, hol egy minden hitfelekezetüek közt található 
vakbuzgó tanitó felhasználja azon alkalmat, melyet neki a 
gyermekekkel az iskolában való együttélés bőven szolgál-
tat arra, hogy a más vallásfelekezetü gyermekek egyházi 
tanait, szertartásait, ünnepeit s mindazt, minek ezek előtt 
szentnek s tiszteletigénylőnek kell lenni, egyenesen megtá-
madja, vagy ha épen oly kihágásokat nem is akarnánk föl-
tenni, gunyoros és gyakran talán ártalmatlan tréfa alakjá-
ban föltűnő észrevételeivel sértegetőleg illeti. Képzeljük már 
el, hogy azon mély benyomásnál fogva, melylyel a legna-
gyobb tekintély nimbusában feltűnő tanitó szavai s magavi-
selete birnak a gyermek fogékony lelkére, és az első benyomá-
sok maradandó természeténél fogva, mily káros következ-
ményei lesznek ily iskolázásnak a gyermekek vallásos meg-
győződésére, egész vallásos életére ! 

Sohasem felelhet meg tehát a közös iskola a népneve-
lés czéljának ugy, mint ezt a hitfelekezeti iskolák tehetik. 
S épen azért a közös iskolák barátja nem vagyok, s igen saj-
nálom, hogy azok hazám népnevelési rendszerébe fölvétettek > 
sajnálcm annál inkább, mert nem lehetek azon meggyőző-
désben, h igy azok, mint egy mélyen tisztelt szónok ur által 

imént mondatott : papiroson fognak maradni. A jelen törvény-
javaslatban ugyanis nem csak oda vannak szánva, mint az 
ellenrészről állíttatik, a közös iskolák, hol vallásfelekezeti 
iskolák nincsenek. Ha ki a bizottság jelentése szerinti rész-
letes kiigazításokat félre gondolja a törvénytől, és a törvény 
eredeti szerkezetét veszi, az látni fogja, hogy nem csak mint 
hiánypótlék tűnnek föl a közös iskolák, hanem mint oly va-
lami, mi külöDösen akar kegyeltetni a hitfelekezeti iskolák 
rovására, s mi hivatva vagyon nem csak ezek mellett létezni, 
hanem ezek megszüntetésével helyökbe lépni. 

Nyilatkozom tehát elvben a törvényjavaslat ellen, pe-
dig nem csak azon kötelességemnél fogva, melylyel egyhá-
zamnak a közös iskolák által fenyegetett szent ügye iránt 
tartozom; hanem hazám fölvirágzása iránti szívbeli és őszinte 
részvétemnél fogva is, melynek egyik főfeltételeül a vallás-
erkölcsi népnevelést tekintem. 

Magának az államnak áll leginkább érdekében, hogy 
a serdülő nemzedék ne tévesztessék meg vallásos meggyő-
ződésében ; ne sértessék vallásos érzelmeiben ; mert ha ezt a 
műveltebb osztályokhoz tartozóknál kevésbbé veszedelmes 
nek is tartaná valaki, de azt egy komoly férfiú sem merte 
soha tagadni, hogy az az emberek legnagyobb részénél csak 
legkárosb kövotkezésü lehet. A hitében megtévedt, vallása 
elveivel meghasonlott honpolgár, soha nem lesz képe3 azon 
érdekeket kellőleg fölkarolni és szolgálni, melyeknek bizto-
sitására ést oltalmára maga az állam megkívánja a vallásos-
ságot az ö polgáraiban. 

A vallás legjobb szövetségese az államnak. O mint kö-
telességet parancsolja híveinek az államhatalom iránti alá-
rendeltséget, a törvényei iránti engedelmességet, a polgár-
társak életének, javainak, becsületének, jogainak tisztele--
bentartását ! még akkor és ott is, mikor és hová sem a ren-
dőr szeme be nem hat, sem a biró büntető kézzel nem ér. 

S a vallásosság-nyujtotta ez áldásokat önérdekében 
nem szabad szem elül téveszteni az államnak, a törvényho-
zásoknak ; legkevésbbé pedig a mi korunkban. Ugyanis 
nagy socialis kérdések állottak a világ, állottak minden 
egyes gondolkozó ember elé, állanak a törvényhozások, a 
népkormányzatok elébe. Nagy fontosságúak azok,mert ha kel-
lően meg nem oldatnak, magának az államnak alapjait és lé-
tét támadják meg. Általánosak, mert a kor vezéreszmeinek 
kifolyásai, s némileg kinövései, nemzedékünk szelleme életé-
tének főáramlataiból fejlődnek ki. S épen azért mindenütt 
fölmerülnek nálunk é3 másfelé; és talán ha hazánkban mind-
eddig kevésbbé égetőknek mutatkoznak is, mint más orszá-
gokban, anynyi bizonyos, hogy mi sem fogjuk kikerülni azt, 
hogy követelőleg ne álljanak előnkbe. Én pedig meg vagyok 
győződve, hogy ezen kérdések csak azon uton fognak bizto-
san megoldatni, melyre a valláserkölcsi igazságok világa 
esik. Mindaz tehát, a mi a népnek ezen igazságokban való hi-
tét megrendíti, az ezen igazságokat reá nézve közvetítő egy 
ház iránti kegyeletet megingatja, mi a nép vallásos meggyő-
ződését bármi tekintetben gyöngíteni képes volna, mindaz 
ezen kérdések megoldását neheziteni, sőt lehetleniteni fogja. 

En tehát szemközt ezen veszélyekkel, következetesen 
kivánom, hogy a gyermekek nevelésében minden kikerül-
tessék, mi- ö bennök a jövő nemzedék vallásos meggyőződé-
sét alááshatná. S ez az oka, hogy a törvényjavaslatba bevett 
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közös iskolai rendszer, s épen azért a törvényjavaslat ellen 
nyilatkozom, föntartván egyébként magamnak a jogot, ennek 
egyéb határozataihoz is megtenni eltérő, vagy ellenes lénye-
ges észrevételeimet azon esetre, ha az részletes vita tárgyává 
leendne. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
O es. k. ap. Fölsége Y a n c s a János szamosujvári püspököt ba-

lázsfrlvi érseknek méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni Biulán no-
vember 21-én. 

ROMA nov IX Pius és a tre Fontane i trappisták Róma 
mellett. 0 Szentsége IX Pius „Tre Fontane" ba ment. E 
hely a népek apostoli vértanuságáról az ott azóta keletke-
zett szentélyektől és apátságról nevezetes, mely igen kiterjedt 
joghatósággal birván, egyike volt Róma és környéke leghi-
resb apátságainak és még manap is virágzó. Az ostiai kapun 
mintegy három mérföldre esik Rómától. Mélyfekvésü és ned-
veslégü, mert köröskörül számos forrás bugyog elő a talajból 
mely sajátságától nyerte legrégibb időben „ Aquae Salviae" 
nevezetét s később Tre Fontanenak hivatott, minthogy régi 
hagyomány szerint, ott három ér szakadott ki akkor midőn 
sz. Pál apostol vértanúságot szenvedett kit ugyan c helyen 
mások is követtek, mint Zénó tribun és társai. 

A ma Tre Fontanenak nevezett tért régi falak kerítik 
és közepettök emelkedik régi zárda és három templom, me-
lyek idők folytán sokféle vizsontagságon menve keresztül 
ismételten ujraépittettek s kijavittattak. 

Keletkeztük legelső idejében a sz. Benedek rendűek 
viselték gondjukat, kik a közeli San Paolo bazilikánál el-
helyezve a nemzetek apostolának eme két kitünö szentélyé-
ben u. m. vértanuságának és sirjának helyén egyiránt végez-
ték az isteni tiszteletet. — Ineze 1136 ban Claireveaux-ból 
Sz. Bernátot hita meg oda, ki saját szerzetbelieit telepitvén 
meg mindannyiszor itt lakott valahányszor az örök várost 
meglátogatta, s ki Petrus Bernardus de Monte Magno t, ké-
sőbb III. Jenő pápát, rendelte első apátul. A XII. század óta, 
hol az eredeti szabályu hol reformált cisterciek maradtak 
békés birtokában ; miglen a forradalom által, mely a mult 
század végén s a jelennek eléjén szerzetesrendek megsem-
misítésén munkálkodott, innét elűzettek. 

XII . Leo nem tűrhetvén tovább, hogy ezen annyira ne 
vezetes és kegyeletes hely továbbra is elhagyatva legyen a 
sz. ferenczrendü minoritáknak adá át ; mig végre a jelenleg 
uralkodó dicső pápa, hogy egykori fényébe visszahelyezze 
és vidékét a mocsároktól megszabadítva használhatóvá te-
gye, f. é. april 2l-éről kelt „extra urbis portám" breveje 
által a Trappistaknak adományozá. 

Ezek alighogy bevezettetve a commendatarius és ordi-
nárius bibornok-apát által, azonnal hozzá láttak a munká-
hoz, mely a legalaposabb reményt nyújtja, hogy azon fé-
nyes próbák után, melyeket a trappisták e tekintetben szol-
gáltattak és mely hirnevöket az egész világon megalapitotta, 
itt is a legbiztosb eredmény várható munkásságoktól. A 
szentatya bőkezűségét nemesen utánozá a franczia. De Mau-
migny, ki részint sajátjából részint gyűjtés utján tetemes 
összeggel járult e vállalathoz azon végre, hogy ezzel a szen-

télyek jó karba helyeztessenek — a mi már is foganatba 
vétetett. 

Ő Szentsége tehát a helyszinére jött hogy megszemlélje 
a munkálatokat és a szerzeteseket jelenlétével tiazteljg meg 
uj lakhelyükön, melyet ő adott nekik. A megérkezőt Milesi 
bibornok Tre Fontane commendatarius apátja és ordinariusa, 
Antonedi a Trappisták protectora, továbbá Pitra é3 Bariili 
bibornokok, nemkülönben Cesari apát a cisterciék átalános 
presidense s több olasz és franczia rendi apát és a községi 
elöljárók fogadták. Mi megtörténvén ö szentsége a b. Szűz 
„Scala Coeli" templomába lépett az oltári szentséget imá-
dandó. Innét Szt. Pál „alle tre Fontane" szentegyházához 
sétált, bol a mir befejezésökhöz közel levő munkálatokat 
tekintette meg , u. m. a nagy csatornát, melynek feladata a 
vizeket magába fogadva elvezetni s a tájékot a mocsáros 
kigőzölgésektől megszabadítani ; továbbá azon boltozatot, 
mely a szentegyház alsó részének a felsöbbiveli egyenlősítése 
végett emeltetett; és megelégedését fejezte ki az ügyesség 
felett, melylyel az 03tiai omladékokból kiemelt és általa a 
templom diszitésére ajándékozott nagy színes mozaik beil-
lesztetett. Figyelemre vette a padozat többi részét is, mely a 
szinte ő általa ajándékozott márványból készült, a szent-
egyház minden egye3 részét, mely nemcsak eredeti fényének 
adatik vissza, hanem azonfelül az apostolfejedelmak vértanu-
ságát ábrázoló domborművek által is gyarapittatik. Különös 
érdekkel vizsgálta kivált a sarkophagokat s azok feliratát, 
melyeket mUnka közben felfedeztek, és a sírokból kiemeltek. 
Mindannyi a kereszténység legrégibb korából való és csal-
hatatlanul tanúskodik a tiszteletről, melynek e hely ősidők 
óta tárgya volt. Mindennel a legjobban megelégedve, innét 
sz. Vincze és Anastáz templomába tért. E helyütt különös 
örömét nyilvánitá azon siker fölött, melylyel a templom sza-
bad térfoglalmát hátrányosan szükitö némely falazatok eltá-
volittattak. Ennek utána a zárdába lépvén a felső emeletre 
mont és a belső chorus kápolnájában őrizett sz. Anasztáz, 
Zenolyé és mások jeles ereklyéit tisztelettel illetvén, szemügyre 
vette a számos és igen díszes uj ruhákat és szereket, melyek 
a három templom felszerelésére szolgálandnak, s melyekhez 
maga részéről szinte egy elefántcsontfeszületet, egy ezüst 
tartót, és egy pompás misekönyvet adott ajándokul. 

Végre a bibornok-apát lakosztályába térvén és trónra 
lépvén a fönemlitetteket és az egész szerzetescsaládot láb-
csókra bocsátotta, kik között még megemlítendő mgr. Fran-
chi az apátság átalános helynöke, báró Visconti a régiségek 
főbiztosa; Maumigny képviselő Piccirilli jézustársasági 
atya és számos kül- és belföldi. Mire a bibornok-apát által 
felajánlott frissítőket vévén magához és bejárván a zárda 
többi helyiségeit az egybegyűlt népesség üdvkiáltásai között 
kocsijába ült s a Vaticánba távozott. 

PARIS dec. A küszöbön álló egyetemes-zsinat valamint 
az egyh. virágozásának ugy a világ gyanakvó elfogultságának 
egyiránt tárgya. Barát és elten, hivő és tévelygő tisztelettel 
vagy meglepetéssel de egyiránt teljes figyelemmel tekint a 
katholicismus ama-nagyszerű gyülekezete felé, melyet a hit-
egység központjába egybehívott azon egyházfő, kinek a for-
radalom nem hagyta meg csak birtoka egy csekély marad-
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ványát, és kifenyegetett de megingathatlan sziklája magas-
latáról terjeszti a világegyetemre áldásait és törvényeit. 

Bizonyára nincs alkalomszerűbb dolog, mely a püspök-
ség buzgalmának tárgyul kinálkozék mintáz, hogy szóljanak 
híveikhez hatalmáról, fénye- és hatályáról azon gyülekezetnek, 
amilyen mégcsak 18 tartatott és, amilyet három század óta 
nem láttunk. 

Az orleánsi püspök itt is az elsők egyike főpásztori fel-
data teljesítésében s az imént került ki sajtó alól erre vonat-
kozó püspöki megyéjéhez intézett levele, melyről, ismervén 
a rendelkezésére álló szóhatalmat, bátran gyaníthatjuk, hogy 
mindenütt viszhangot keltend — a hívőknél ugy mint i hi-
tetleneknél, nyugati ugy mint keleti elszakadt testvéreinknél. 

Felhiva a közfigyelmet eme „ritka és ünnepélyes" 
eseményre, mely „századunk legnagyobbja" leend, előre is 
üdvözli a tisztes helyet, melyen a püspökök egyetemes gyüle-
kezete tarttaik, Romát „a szellemi hatalom központját„ Ro-
mát, mely költője szerint „az ég alatt a legszebb, a legszen-
tebb mindörökre „Rerum pulcherrima Roma." 

E végre a jeles főpap megérinti: mik az egyetemes zsi-
natok, és mely „fenső sugallatu" indokok határozták el a 
szentatyát e rendkívüli, a pápai tiszt legfontosabb cselek-
vényére. Azután megvizsgálja van-e alapja azon nyugtalanság-
nak, melyet ezen czélbavett esemény kihirdettetése egyné-
mely rosszakaratuaknál vagy elvakitottaknál keltett? Es 
végre felmutatja mit remélhetnek tőle a püspökök, papok és 
hivek? íme a pásztori lével, némely kiválóbb pontja : 

I. Kifejtvén mi az egyház ? Dupauloup ekkint szól: „A 
tanító, az egész világon elterjedt egyháznak , hogy egy 
egységes testté legyen,egy központra,egy főre, egy főnökre volt 
szüksége. E szükségnek eleget tett Krisztus Jézus és aposto-
lai közöl egyet kiválasztott, kit kiváló előjogokkal ruházott 
fel, s kire az irás szavai szerint „a menyország kulcsait 
bizta," kit az építménye talapjává, alapkövévé rendelt, ki-
nek tisztévé tette a testvéreket megerősíteni a hitben" kit 
valamint „bárányainak ugy juhainak pásztorává" is neve-
zett,- azaz pásztorává és fejévé egész nyájának." 

Azután a zsinatot futólag ekkint határozza meg „az 
egyetemes zsinat már az által is, minthogy az egész egyház 
képviselete, előjogával bir a tanítói csalhatatlanságnak és a 
legfelsőbb tekintélynek, melylyel Krisztus megajándékozta 
inugát az egyházat, a fejével egyesült pásztori testületet. 
Részletes zsinat ilyennel nem bir. 

Az egyház fejének, a pápának, van egyedül joga egye-
temes zsinatot egybehívni. 

Ugyanazért a pápát egyedül illeti a jog abban elnökölni. 
Es valamint az egyház fejét illeti meg azt egybehívni 

és benne elnökölni ; ugy hozzá tartozik azt bezárni, — ha 
szükság feloszlatni, és megerősiteni. A püspökök megegyezése 
a pápával, szükséges az oecumenicitásra." 

Arra nézve mikép határozta el magát IX. Pius az egye-
temes zsinat egybehívására ? a következőket mondja: 

„Megemlékeztek a politikai nehézségekről, melyek a 
trienti zsinat elé annyi akadályt gördítettek, és napjaink még 
kedvezőtlenebbeknek tűntek fel. Sokan ugy vélekedtek, mi-
szerint a jelenkori hatalmasságok még bizalmatlanabbak 
és ellenségesebbek, s hogy az egyház szabadsága akadályo-
zottab tevékenysége pedig korlátoltabb, mint valaha. De 

helytelenül tesznek, kik korunkat rágalmazzák. S mi ahelyett, 
hogy bizalmatlankodnánk a Gondviselés iránt, inkább cso-
dáljuk annak hatalmas kezét, mely egy régi közmondás sze-
rint „egyenest ir a göröngyökre" s az eseményeket az embe-
rek ellenére is kényszeríti, hogy örök terveit szolgálják. A 
vándor és hitterjesztő egyháznak szüksége van reá, hogy az 
utak rövidüljenek; s mint igehirdető és szabadító örömmel 
üdvözli és használja fel az akadályok gyérülését. Már pedig 
korunk meghozta mind a kettőt : a távolságok rövidítését, a 
korlátok eltávolittatását, értem a távolságokat és korlátokat 
politikai és társadalmi, szintúgy, mint anyagi tekintetben. Azt 
hitték, hogy e vívmányok az anyagi érdekek javára vannak, 
pedig a hitet is szolgálják ; s mind e mozgalom, mely az egy-
ház ellenébe látszott irányzottnak, hasznára válik. Korunk 
szelleme akarva nem akarva nagyobb méltányosságra kény-
szeríti a kormányokat az egyház iránt, és elenyészteti az elő-
ítéleteket,melyek egykor tevékenységét zsibbasztották. Ekkép 
egyetemes zsinat tartása politikailag sokkal könnyebb ma, 
mint lett volna II. Fülöp, XIV. Lajos vagy II. József 
idejében. 

Még De-Maistre mondá, miszerint egy egyetemes zsinat 
egybehívására és az egybehívott törvényszerű igazolására 
alig elégséges 5. 6 év." Ma pedig elég, hogy IX. Pius bulláját 
kifüggesztéssé a laterán falaira. A mai nyilvánosság olyan, 
hogy daczára bármely ellenkedésektiek, elviszi annak hírét 
egész a világ végéig, — és hála a tudomány és ipar bámu-
latos haladásának, a gőzhajók gyorsított szárnyain s ama 
tüzkocsik segélyével, melyek a tért felemésztik, a pápa sza-
vára csakhamar itt teremnek a világ püspökei a legtávolabb 
szigetekről a föld legtávolabb részeiről. 

Eljönek a világ szabad országaiból is, melyek szabad-
sággal nem dicsekedhetnek ! — és az eszméknek és tö-
rekvéseknek ama kétféle iránya nemcsak az anyagi életnek, 
de a lelkek kormányzatának, az emberi szellem élete legfőbb 
nyilvánulásának, az Isten szent Lelke e földön legnagyobb 
müvének hasznára válandik. A gondviselés ama titkos mű-
ködése szerint, melynek szálai a tünemények legmélyebb 
alapjain szövődnek végig, az anyag ismét fényesen szolgá-
landja a szellemet, és az emberi ész s gondolat az Istennek 
terveit. 

Alig néhány éve, mint tudjátok, három izben gyüle-
kezhettek a püspökök Jézus Krisztus helytartója köré; de 
e gyülekezetek egyike sem bírt egyetemes zsinat jellegével. 
A dicsőség, valóság, ilyen zsinat által felvenni s tovább fűzni, 
az egyház ős hagyományait, osztályrészül szinte szon nagy-
lelkű pápának jutott, ki oly lélek-erős szelidségében, oly de-
rült megpróbáltatásaiban, oly bizalomteljes Isten iránt, ki őt 
láthatólag támogatja s ki neki e zsinat megtartását kétség-
kivül sugalta." 

II. A zsinat programmját az egybehívó apostoli levé 
szövegéből emelvén ki, fejtegetését ekkép végzi : „A zsinat 
tehát mitdenek előtt ellenünk vagyis helyesebben érettünk 
tartatik. Bizonyára egy sem lesz köztünk, e fönséges gyüle-
kezeten résztrevevők közt, ki mielőtt helyét elfoglalván kora 
regg óta leborulva ne fogna könyörögni s térdhajtva, mellét 
verve ne szólna magához „ha az Istent nem ismerik s nem 
szolgálják körülöttem ugy mint kellene, lia az igazság el-
nyomatik, ha a szegények nem segélyeztetnek, ha a jog ve-



szélyben forog: ez az én vétkem, én vétkem, én igen nagy 
vétkem!" Ti föld királyai kik gyakran oly veszélyes szabad-
sággal rendelkeztek a nemzetek sorsa fölött, mily üdvös 
lenne reátok nézve is ily magatokba-szállás, ha arra vállal-
kozni tudnátok. Oh emberi gyülekezetek, parlamentek, bíró-
ságok, közgyűlések gondolhatjátok e, hogy e szigorú önvizs» 
gálát, e vallomások, nyugtalankodások, s a fegyelem és re-
formra irányló bátor öneltökéllések hatálytalanok legyenek 
a vak agitatiók és gőgös szenvedélyek csillapítására vagy 
az alu-zékony megszokottság felriasztására ? 

Mindannyian tehát szigorúan megvizsgálván s vádol-
ván önmagunkat kérdeni fogjuk önmagunktól: melyek az 
akadályok terjeszteni a hitet azoknál, kik azt még be nem 
fogadták, és vissza állítani azoknál, kik azt elvesztették? Mi 
átvizsgálandjuk a szabályokat, eltávolitandjuk a visszaélése-
ket, visszaállitand juk a feledett törvényeket s módositandjuk 
a módositandókat. A közös atya s püspökök püspöke tekinté-
lye, az aggastyánok tapasztalata, az ifjabbak lelkesültsége, a 
szentebbek inspirátiója, a tudósabbak bölcsesége egy iránt 
közremüködendnek állapotaink és helyzetünk őszinte felis-
merésére, földi küldetésünk és kötelességeink teljesítésének 
eltőkéllett foganatosítására. Es önvizsgálat, a legnyiltabb s 
legtestvéribb eszmecserék közt folytatva, szilárd határoza-
tokat hozand létre, melyek azontúl é3 századokon át életsza-
bályokul szolgálandnak. 

(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
„De operibus supererogatoriis et consiliis evangelicis in gé-
néré seripsit Josephus S c h w a n e , Ss. Theologiae Doctor et 
Prof. in Acad. Regal. Monasteriensi — Monasterii, Typis 

Theissing, 1868.« 

(Folyt.) 

1) A- szabadakaratból vallott szegénységre nézve. 
Miután szerző kifejté, hogy Jézus Krisztus (Máténál a 

19, 16) a kérdező ifjúnak második válaszában, melyet akkor 
adott, midőn az ifjú áilitá, miszerént a parancsokat (ne ölj, ne 
paráználkodjál, ne orozz, ne tégy hamis tanúságot, tiszteljed 
atyádat és anyádat, szeresd felebarátodat, mint tenmagadat) 
ifjúságától fogva megtartá vala, s újra tudakozódék, mit te-
gyen még: „Si vis perfectus esse, vade, vende, quae habes, et 
da pauperibus, et liabebis thesaurum in coelo : et veni et se-
quere me !" — világosan szemlélhető a parancs és tanács, a 
köteles és tanácsolt jó közötti különbség; folytatólagosan egye-
bek között így nyilatkozik : 

„Dicunt nonnulli, adolescentem etiam secundo res-
ponso officium quoddam necessarium necessitate praecepti 
doctum et nimia rerum terrenarum cupiditate detentum, moe-
stitiaque motum repudiato praecepto divino abiisse. Sed hoc 
modo minus recte verba Domini intellexeris. Fieri quidem po-
test, ut quod uni fuit consilium, rebus mutatis, alteri eveniat 
praeceptum ; attamen id adolescenti evenisse, minus vere affir-
mavoris. Nam s. Evangélista Marcus (10, 21), qui idem iisdem 
fere verbis memoriae tradidit, erga adolescentem, qui omnia 
mandata se observasse professus est, diliectionis Domini men-
tionem facit: „Jesus autem intuitus eum dilexit cum et 

dixit etc. . . Quem autem Jesus dilexit dilectione, qua quippe 
omnia bona facit, eum charitate in Deum eguisse, num com-
probare vis? (7—8. 11.) 

A föntebb idézett hely egész összefüggése és a párhuza -
mos helyekkel egybevetése tehát a mellett szól, hogy Krisztus 
Urunk itt nem parancsot, hanem csak tanácsot adott. 

Tekintetbe veendő szerző e megjegyzése : 
„Nihilominus consilium divinum seu evangelicum omnia 

vendendi non ita est accipiendum, quasi venditio omnium re-
rum in se iam sit perfectio ipsa; sed medium quoddam est, 
quo usi ad perfectionem charitatem pervenire possimus, et 
singulare pretium coram Deo inde nobis accrescit, quod ex 
charitate proficiscitur, aut in charitatem, perfectionem tendit, 
quae est anima, formaque omnis virtutis." (9. 1.) 

2) Az örökös szüzességet illetőleg különös figyelemre 
méltatja szerző sz. Pál apostolnak e helyét : „Do virginibus 
autem praeceptum Domini non habeo, consilium autem 
do, tamquam misericordiam consecutus a Domino, ut sim fi-
delis. Existimo ergo hoc bonum esse (in virginitate perma-
nere) propter instantem necessitatem, quoniam bonum est 
homini sic ese." (nőtlennek) (v. ö 1. Cor. 7, 25) 
„ Igitur et qui matrimonio inumgit virginem suam, 
bene facit; et qui non iungit. melius facit Beatior 
autem erit, si sic permanserit, secundum meum consilium... " 
(v. ö. I. Cor. 7, 35 — 40.) 

Ezek után, hogy az apostol a nőtlen állapotot a nősnek 
eléje teszi, kétséget sem szenved. A kérdés csak az, veszi 
észre szerző, ha valljon a nőtlenség itt minden idő és körül-
ménynek közepette érvényes erkölcsi szempontból ajánltatik-e, 
vagy csupán az akkori sajátságos körülmények tekintetéből, 
mit egynémelyek e szavakból „propter instantem nécessita-
ient" (a jelenvaló szükség miatt) következtetni hajlandók. 

Mire nézve t szerző ezeket mondja : 
„Nonnulli dicunt, Apostolum certas rerum angustias, qui-

bus Corinthii tunc temporis afflicti fuissent, in animo habu-
isse, propter quas iis tantum, non omnibus in virginitate per-
manere commendaverit. Sed nihil de tali conditione Corin-
thiorum memoriae proditum est. Contra Apostolus omnibus 
consilium proponit, simulque altera ratione eaque graviori 
consilium persequendum omnibus commendat, quum virgini-
tas cas curas, molestiasque removeat, quae inpediunt, quomi-
nus eo expeditius Deo serviamus, atque eo magis indefessi in 
amore Dei crescamus. „Volo autem vos," inquit „sine solici-
tudine esse. Qui sine uxore est, sollicitas est, quae Dei sunt, 
quamodo placeat Deo ; qui autem cum uxore est, sollicitus 
est, quae sunt mundi, quomodo placeat uxori, et divisus 
est , . . . " (v. ö. I. Cor. 7, 32.) — De ezzel azt akarja az 
apostol mondani, — a házas élet testestől lelkestől a külső 
dolgoké, még a nőtlen egész lelkét az égieknek szentelheti. 
Parancsot azonban nem adhat, és azért teszi hozzá: „a ki 
nősül jól teszi, a ki nem nősül jobban teszi." 

Az ajánlás ezen oka nyiltan erkölcsi természetű, mely 
nincs egyéni és helyi viszonyokra szoritva ; azért mindenhol 
érvényes ! 

Miután még az urnák Máténál (a 19. 13) mondott és a 
nötlcnségre vonatkozó szavait, hogy t. i. vannak, kik meny-
nyeknek országaért nőtelenek maradnak, hol nyomatékos 
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jelentőséggel teszi hozzá a kegyes üdvözitö: „Qui potest ca-
pere, capiat", magyarázta a szerző, a kővetkező megjegy-
zés teszi (Folyt.) 

IVEGYESEK. 
— F o g a r a s s y Mihály erdélyi püspök ő nmlga a 

csikkozmási égetteknek 100, a kolozsvári iparosok segély-
egyletének szintén 100 frtot méltóztatott adományozni. 

— A pannonhalmi főapát ő mlga a pápai gymnasium 
muzeumát újra czélszerüen berendezni, torna-termet állíttatni 
és a pálosok korában épült remek egyházat régi fényébe 
visszahelyezni kegyeskedett. 

— A ,Pesti Hirnök'-öt, ugy látszik, azon ambitio bán-
totta, hogy lapunkban egy kis necrolog tartassék hamvai 
fölött, mert végvonaglásában még, ut qualis fuit vita, mors 
esset ita, ösztönszerűleg rajtunk is lökött ogyet a Függ. L. 
ellen intézett támadásában. Igen szeretné tudnillik hozzánk 
intézett interpellátioja szerént megtudni „valljon a F. L. saját-
ságos iránya mellett csakugyan elfogulatlanság-e az, hogy a 
„Rel." a kath. közönségnek egészen egyenlő pártfogásba aján-
ja a két megujulandó lapot?" Válaszunk: igen! A Rel. nem 
a F. L. ajánlotta, hanem az „ Autonomia"-t, és eztprogrammja 
miatt nem pedig Zoványiért; valamint nem a Hirnök-öt aján-
lotta, hanem a„Magy.AUam"-ot, szintén proprammjáért, legke-
vésbbé pedig Török Jánosért. Mi az ügy mellett szóltunk, nem 
személyekről, és ha Zoványi a múltban hibázott, mit őszin-
tébben mint mi, bizonyára senki sem mondott meg neki. 
ha alkalom nyilott: nem mondunk le minden reményről 
megjavulhatása iránt, mert erre nézve éppen a „Hirnök" 
szolgál a földi malaszt legcsudálandóbb müvéül és példá-
nyául. Ha pedig személyi rokonszenvről volna szó, nyiltan 
kimondjuk, hogy jobban vonzódunk asz. Gergely-rend lo-
vagjához, ki annyi kitartással küzdött nem egy sárkány el-
len, mint a fél- vagy egész holdhoz, melynek megvoltak és 
meg is lesznek természetszerű phasisai, s melyet Sapliir oly 
elmésen ^hasonlított azon üzérhez, ki a naptól tiszta ezüstöt 
nyer, a földet mégis elég hamisan csak „Schein"-ban, 
v á l t ó b a n fizeti ki. Sit Tibi terra levis ! 

— Az angol kath. nemességnek egyik legkitűnőbb 
tagja, Norfolk herczeg, nagykorúságát elérvén hálából Arun-
delben 50,000font sterl. kerülő kath. templomot emeltet. 

— A berni congressus minoritása egy programmot adott 
ki, melynek szerkesztője Bakunin forradalmár. A programm 
követeli az egyéni tulajdonjog eltörlését; mindkét nemű gyer-
mekek egyenlő nevelését az állam által, ekkép lassanként 
valósulni fogna az egyének teljes egyenlősége; megszünteté-
sét az úgynevezett patriotismusnak és minden fönálló állam-
nak, mert az államoknak szabad társulás utján universalis 
társadalommá kell átváltozniok. Az első czikkelyben kimon-
datik : hogy a szövetség atheus, elvet minden religiot ; a hit 
helyét a tudomány, az isteni igazságét az emberi foglalja el. 

Bakunin ily szellemben lapot is akar szerkeszteni; Franezia-
országban már akadt társa, ki „A barbar" czimü lapban ha-
sonló elveket hirdet, véd. A név kétségkivül jól van választva ; 
de égetőbb az, hogy ily elvekkel oly nyiltan mernek már 
föllépni. 

— Schwaizban üdvös mozgalmat idézett elő a katho-
likusok közt a kormánynak nagyon is mély beavatkozása az 
egyházi ügyekbe, és hatalmas erők egyesülnek, hogy az egy-
házat minél előbb fölszabadítsák a nyakába dobott járom 
alól. A jurai Echó sokszorosan vizhangoztatja, hogy a kor 
mányok gondoskodjanak jobb államgaszdászatról a helyett, 
hogy a placettel, irgalmas nénikékkel, a papok exercitium-
jaival foglalkoznak. 

— Bajorországban is különös figyelemben részesül a ka-
tholicismus a hivatalnokok részéről. Regensburgban P f 1 u g er 
jezsuitaatya Mária-társulatot alakított, melynek tagjai szíve-
sen hallgatták Pfluger velős, szép tanításait, és gyakrabban 
járultak a szentségekhez. Megérkezvén az uj kormányelnök, 
első teendője volt Pfluger atyát elmozdítani a congregatio 
vezényletétől. Ugy látszik, a bajorországi hivatalnokok na-
gyon tartanak a becsületes emberektől.. 

— Baumstark Reinhold badeni főtörvényszéki ülnök 
röpiratot bocsátott ki ily czim alatt: „Gedanken eines Pro-
testanten über die päpstliche Einladung zur Wiedervereini-
gung mit der römisch-kath. Kirche." Benne különösen e két 
kérdés oldatik meg: Was bietet die prot. evangelische Kirche 
ihren Bekennem und was die katholische ? Wie steht es mit 
dem religiösen Leben der ev. prot. Christen und wie mit dem 
der röm katholischen ? A megoldásnak eredménye azon férfias 
vallomás : Die kath. Kirche ist die gröste geistige Macht 
auf Erden." 

« 

— A londoni alsó-ház tagjai közt van 5 baptista, 5quä-
aker, 2 weal methodista, 1 kalvin methodista, 17 unitárius, 
15 independens, 10 presbyterianus, 6 zsidó, 26 katholikus. 

— Az olasz „Fischiettő" lap egy képet közöl, melynek 
fölirata : Ne tudja bal kezed, mit teszen a jobb, és alatta 
IX. Pius van ábrázolva félig papi, félig pedig zuavöltöny-
ban ; jobbjában revolvert tart, lábainál két megkötözött tér-
delő férfiú hever, kikre fegyverét süti, mig balkezét hunyász-
kodó brigantiknak nyújtja csókolásra. Oly országhoz nagyon 
méltó, melynek kormánya az orgyilkosokat, ha bűnhődnek, 
martyroknak kiáltja ki. 

Szerkesztői tudósítás. 

Egyik egyházmegyei hivatalnak tagja az általa beküldött, de nem 
általa gyűjtött előfizetők után a tiszteletpéldány helyett egy példánynak 
az árát szokta megtartani, jelenleg 10 fr. 50 kr ; ez teljesen jogtalan, még 
a gyűjtőnek is tiszteletpéldány szokott csak járni ; óhajtjuk, hogy az illető 
ezt tudomásul vévén eljárását változtassa meg, különben kénytelenek le-
szünk őt megnevezni. 

Előfizetési hirdetés. 
A nagyérdemű magyar kath. papságnak veterán hű bajnoka és bajtársa, a „Religio," a kath. irányú 

lapok minden fusioja, méltán sokat igérő átalakulása mellett is szokott bizalommal folyamodik nagylelkű 
pártfogóihoz, kérvén őket, hogy jótékony karjukat a jövőre sem rövidítvén meg, előfizet égőket az eddigi mó-
dozat és föltételek szerént mielőbb megujitani kegyeskedjenek. { szerkesztőség. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁE JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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TARTALOM: A megtestesülés titka. — Simor János 
magyarország herczeg-primásának beszéde stb. — Egyházi 
tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A megtestesülés titka. 
TFolyt.) 

A lelketlen test tulajdonkép nem is emberi test, 
hulla az, melyet az élet lehe nem éltet, néhány 
perczig az ember külváza még, de csak hamar szét-
porlik ; a lélek élteti a testet, csak általa ember az 
az ember, pillanatig sem él nélküle, csak általa s 
vele nyeri valódi létét : ugy Jézus legszentebb töké-
letes embersége sem bir saját hasontermészetü sze-
mélyiséggel, ezt csak az isteni természetben leli föl. 
Yan az emberi természetnek személye teremtése óta, 
Krisztusban egy az istenivel, mert azt teremtve föl-
vette, de mutasd meg benne az emberséget istenség 
nélkül, akkor megvallom, hogy az emberi termé-
szetnek magának is volt benne saját személye. Mivel 
pedig az isteni Ige istensége volt valamikor ember-
ség nélkül, mert öröktől fogva volt, az emberség pe-
dig soha sem volt istenség nélkül: azért volt az is-
teni természetnek személye, ki az általa fölvett em-
beri természetnek is személye lőn '). 

Hogy az emberi test csak lélekben nyeri sze-
mélyiségét nem tökéletlenebb az azért, sőt tökélete-
sebb a többi állattesteknél, mert nagyobb méltóságot 
kölcsönöz neki, fölemeli, nemesiti, szellemisiti: ugy 
Krisztus embersége sem tökéletlenebb azért, hogy 
saját természetszerű személye nincs, sőt istenség su-
gara fénylik belőle, s az örökkévalóság fölsége és 
dicsősége lett osztály része. Ekképen valódi eszményi 
ember a testvérek első szülöttje, ő az Emmanuel, az 
Istenvelünk, ugy hogy neve lényegének is kifejezése, 
általa és benne lesz velünk az Isten. Igy lett az 
Atya öröklétű Igéje az idők teljében emberré, Isten-
nek keblén öröktől fogva istensége szerént, a szűz 

') Ferrandus Ep. ad Sev. 

II. Félév. 1868. 

anya keblén embersége szerént, dicsőségben uralko-
dik Atyjával, szégyenfán vérzik el szolgai alak-
ban 2). „Egek harmatozzatok onnan fölül, és a felle-
gek csöpögjék az igazat" 3). Ez nemcsak [Izrael szó-
zata, hanem a világ óhajának szava volt; s az egek 
harmatoztak, a felhők esőztek, a kristálynál tisztább 
harmat egy csöppje jő az égből, s a legtisztább szep-
lőtlen liliom keblébe hull , angyalok látogatják a 
földet, egy szűz kar ján nyugszik az Isten s ember 
fia, az ég és föld gyermeke, s áldott gyümölcse, Is-
tenfia mennyben, s a szűz gyermeke a földön jelen 
meg. Mikép lehet az? egyetlen egy valósult eszme a 
maga nemében, megfoghatlan tény! de józan böl-
cselő nem szorithat minden vallási eszmét az emberi 
és» cagadhatlan gyengesége határai közé; már a 
természet eddig föl nem deritett titkai iránt illik sze-
rénynek lenni, s bevárni a kifejlés idejét, tagadhatlan, 
nyilvános munkálatai levén azok a titkos erőknek ; 
mennyivel inkább áll ez a megtestesülés titkára 
nézve, melynek lényege Istenben van, s a véges ész 
világos nézletének tárgya itt alant nem lehet ; sőt e-
megfoghatlan magasságában tűnik ki isteni volta, 
melynek lényege ugy múlja föl az elmeélt, hogy 
soha bölcs okoskodása által föl nem találtathatott, 
sem pedig rá rajongó képzelgése nem vezethetett, s 
igy hihetlen, hogy hitték volna józan emberek, ha-
csak isteni tekintély meg nem erősiti, s láthatták az 
isteni eredet világos nyomait rajta. Csak emlékezzék 
a véges ész gyengeségére, melylyel a végtelent ki-
merítenie lehetlen, be fogja látni, miszerént, ha egé-
szen világos kimerítő fogalom hiánya elég ok annak 
elvetésére, s igy Isten e nagy müvének, a megteste-
sülésnek is tagadására, tagadni fog minden istenit, 
mely ha tökéletesen megfogható, megszűnnék isteni 
lenni. Isten tanúságát elébe kell tenni az emberének. 
Szép, fönséges növény az ész, de a földön tenyész; 
a titok égi szülött, még hozzá az emberi gondolko-
zás rendszere többnyire csak története a sziveknek 4). 

2) Fii. 2. 6. 
s) Isai. 45. 8. 
4) Fichte die Bestimmung des Mensch. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési dij 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 (Ma-
gyaruteza 34. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

-an. 



Ha igazPlátobölcs ez ismeretes állítása: miszerént a 
bölcs szenvedélye: a csudálkozás; ugy a bölcselet 
nem szoritkozhatik csupán a szükségkép beláthatók 
szemléletére, inkább ösztönözve érzendi magát attól, 
mit vi'ágosan beláthat, s mi épen azért semmi csu-
dálkozást nem gerjeszt, az után hatolni, a mi a belá-
tás és ismeret körén tul és kivül esik ; nem lesz nyu-
galma, mig csak a merő, föltétlen csudálkozásra 
méltóig el nem jutott. Vannak a történelemben ese-
mények, melyekre Shakespeare szavai illenek: létez-
nek a nap alatt tárgyak, melyekről a mi iskolai böl-
cseségünk nem is álmodik, — az a bölcseség tudnil-
lik, mely tegnapi levén a múltra nézve a jelennél 
egyéb mérleggel nem bir, vagy az ember mostani 
körülményeit mint örökké voltakat nézi5). Hogy az 
Ige testté lőn tudom, de hogyan lőn avvá, nem tu-
dom; egy teremtmény sem tudja, azért ne csudál-
kozzál e tudatlanságomon 6). Csudálja ez egyesülést 
az emberi ész. s mivel föl nem fogja, talán nem is 
hiszi; csudálja a hálátlan előbb önmagát s emelked-
jék ha tud a test fölé, s az ez által érezni szokott tár-
gyaktól elszakasztva magát vizsgálja, mi legyen ő 
maga, mi az, a mi a testtel él. De talán ez lehetlen 
neki, nagy elmék képesek ugyanis csak az értelmet 
elvonni az érzéktől s a gondolkodást fölszabadítani 
a szokástól7). 

Mint lehetséges hogy a teremtő s világ-kor-
mányzó isteni Ige szűz méhébe zárkózva testet ve-
gyen ? igy válaszol a nagy keresztény bölcs : csudál-
kozol, hogy ilyest hallasz Isten Igéjéről, pedig az 
emberi ige is, a mely pedig végtelenül elütő az is-
tenitől, tehet hasonlót; igen, az emberi igének is 
megvan a maga megtestesülése; hogyan? az ige elő-
ször csak lelkem tiszta szellemi gondolata, különböző 
az érzéki hang által nyilvánult, szájjal kiejtett szó-
tól, mi hallérzékedet érinti ; ha most már lelkemnek 
e szellemi igéje a gondolat kivülről is akarja magát 
jelenteni, mit tesz? a hangban testesül meg, hangzó 
szóvá lesz, s igy jelentve magát jut elhozzád. Az én 
igém a gondolat nálam volt, s megtestesült hangban : 
az Isten Igéje is az Atyánál volt, s emberi alakban 
megtestesült; szavam, mely nálam volt hozzád el-
jutva neked mint-egy kijelenté magát, te hallod ezt, 
s veled hallják százan, meg százan, s mégis enyim 
az, nem szűnt meg az én igém, lelkem gondolata 

5) Schelling Philosophie der offenb. W. W. 2. Abth. IV 
Band 12. 

6) Chrys. hom. 5. in Joan. 
7J Ág03t. ap. 13. ad Volus. c. 2. n. 5. 

lenni. Isten Igéje is látható lett sokaknak, s nem 
szűnt meg Atyánál lenni. Miért mered az isteni Ige 
titkát kisebbiteni, mikor az ember szavát nem fogod 
fel? 8) 

Édesek az emberi igék, ha jeles értelem- s 
jó szivből életünk balzsamaként fakadnak ; szivesen 
közöljük mi is azokat szeretetünk tárgyaival: ha Is-
ten szinte Igéje által akarja magát kijelenteni, ha az 
emberi léleknek egyik szüksége, hogy a rokon keb-
leknek megnyílik, ha az ember eszméit, melyek 
szellemének életét teszik s a szellem szeretetét, a 
szivnek ez életelemét észlelhető hangos beszéd alak-
jába burkolhatja : csak az Atyja keblén nyugvó örök 
bölcseség, a világ élete és szeretettelje, az Isten szi-
vében lakozó Ige legyen-e néma, s kelljen szótalan-
nak lennie? s lia Isten akart nyilatkozni, Igéjét a 
kegyelem s igazságteljét emberi alakban emberekért 
a világra küldendő, valljon nem öltöztetheté-e em-
beri testbe, nem készíthetett neki az ó szövetségi 
Schechinánál pompásabb lakhelyet, miben örök di-
csőség fénye visszasugárzik s belőle a kegyelem s 
igazság ömlik ki, hogy behasson mindazok szivébe, 
kik az Atya igéjét hallgatják? 

A rationalisták megütköznek ugyan ezen ész 
fölötti tényen, nekik csak az ész kivánalmainak 
megfelelő — tudnillik az ő nézeteik szerint — vagy 
inkább általok föltalált Isten kell : de feledik, hogy 
ész-istenöknek igy kevesebbet engednek meg mint 
az embernek. Tagadhatlanul igaz ugyanis, hogy az 
ember észfölötti tényt is vihet végbe. Szép dicséret 
a szó valódi értelmében eszes embernek tartatni : de 
tudja, érzi mindegyik, hogy még evvel nincs minden 
mondva, sok. erény nem mindegyiknek sajátja, pe-
dig az ész emberek tulajdona ; elleneinket nem csak 
nem gyűlölni hanem velők jót tenni, szeretni bizo-
nyosan észfölötti : ezen s más a sziveket emelő ma-
gasztos erkölcstan parancsai teljesitlenül maradnak, 
ha az ember semmi ész fölöttire nem képes, miért 
nem tehetne a legfőbb ész az Isten semmi észfölöttit ? 
holott teremtményének is ad erre kötelező parancsot, 
melyet az ég segélyével halandó is teljesíthet. Nem 
észelleni habár észfölötti is Istennek a tőle elidesre-
nitett emberi nem iránt nyilvánult e szeretet záloga, 
a megtestesülés. Esz elleni vád gyanúja csak ott ke-
letkezhetik s az ellen támadhat, a mi magát átalá-
ban az ész kivánalmainak mindenben megfelelőnek 

O 
s ahhoz mértnek adja ki, nem pedig ott s az ellen, a 
mi maga nyilvánítja csalhatlan tekintély által észfö-

8) Ágost. scrm. 109. in Joan. 
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lötti voltát, melynek tartalma soha emberi értelem 
s gondolat szüleménye nem lehetett; soha véges 
elme meg nem ismeri, ha csak Isten kinyilatkozta-
tása tudtára nem adja, s igy csak az irányát vesztett 
hibás Ítélet szempontjából nézve látszik esztelenség-
nek. Oh de a mi gondolkozás-módunkkal, a mi ön-
tudatunkkal, a mi bármily nagynak tetsző eszménk-
kel igen sokszor ütköznek össze a leghitelesebb tör-
ténet-adatok is; egytől egyig tagadjuk-e ezeket, 
hogy saját eszünk szüleményeit mint változandó 
buborékokat az eltűnéstől megmentsük, melyeknek 
a távolróli hiu csillogásnál semmi egyéb nemesebb 
értékök nincs. 

Az apostol is emlit ily látszó esztelenséget s 
gyengeséget, a mi egyébként erősebb minden emberi 
bölcseségnél9). Nyomorultabb kisérlet a rationalis-
ták ama tehetetlen erőlködésénél, melynél fogva az 
ész alá akarják hajtani azt, mi minden ész fölött van 
nem gondolva arra, miszerént Isten oly lángész, a 
ki keveset töredik avval, mit neveznek ők észszerű-
nek, mit észszerütlennek. Valamely tény nagyságá-
ból csak azért vonni le valamit, mert az minden 
emberi fogalmat fölülmúl, okszerüleg nem lehet : 
ugy e titok értéke sem száll alább; hiszen vannak 
emberi tények is, melyeket nem mindenki ért töké-
letesen, de végtelenül magasabban áll Isten ember fö-
lött tanácsai nagysága által ! Már a pogányság a 
legfőbb lény kiváló tulajdonának tartá az emberek 
iránti jótevőséget : a világ Isten legnagyobb jótéte-
ményét vevé a megtestesülésben, midőn örök kár-
hozatból kiragadtatva örök boldogságra képesitte-
tett: mi sem méltóbb Istenhez, mint az ember üdve. 
A világ teremtésében Isten végetlen hatalmát csudái-
tatja, a megváltásban különösen szeretetét ragyog-
tatja : ott nagyságát, itt mintegy szivébe hagyván 
tekinteni szeretetét szemlélteti. Az emberi véges sze-
retet munkálás módja még mindig megfejthetlen a 
józan ész előtt : nemcsuda, ha Isten a szeretet müve 
titkot tartalmaz; már az emberi sziv kikutathatlan: 
mennyivel inkább átlábolhatlan tenger, feneketlen 
örvény Isten szive, a miben teremtett határos ész 
igen sokat nem láthat. 

Soha még a legalantabb fokú vallásban sem 
volt a religio csupán istenségrőli fogalom- és eszme-
hatalmaz ; sőt a legvastagabb hitmesékben is szám-
talan képek és szokások által kirí a kiolthatlan vágy 
eget a földdel egyesithetni, embert Istennel össze-
kapcsolni ; kereste is e talány megfejtését az ó világ 

1 Kor. 1, 2 3 - 2 5 . 

minden vallás-felekezete, de nem találta föl. Tagad-
hatlan, mikép a pogányság sötétségéből s hitregéi-
nek zavaros álmaiból is kitűnnek itt-ott a mi igaz 
világosságunk egyes fénysugárai, s a dőledező po-
gány vallás romjain is keresztül vonulnak e szent 
hitünk nyomai, mikép a repkény körül fonja az om-
ladékokat: de csak szétzúzott tükör darabokat adott 
a régi világ a halandó remegő kezébe, melyben 
többé vagy kevesbbé eltorzitott arczot látott. Kele-
ten a sokfélekép ismétlődött megtestesülések, nyu-
gaton az emberistenités alakjaiban iparkodott a szá-
nandó elme e vallási alapgondolatot kifejezni, de 
mindig csak mint rémlet lebeg az a jobb sorsra te-
remtett halandók előtt, mert benne az ember szemé-
lyisége elveszti jelentőségét, egy csupa váz-álarczczá 
fajulva mögötte az istenség is csak a létezés eszmé-
jét vivhatta ki magának a szüntelen változó s őt el-
födő alakok közt. 

Nyugaton az ember emeltetett természeti álla-
potában gyengéi- és szenvedélyeivel istenségre ; olymp 
isteneiben a hellen csak magát állitá legkitűnőbbjei-
ben az oltárra, hol minden szép lehetett, s volt is a 
szemnek, csak Isten hiányzott, s nem volt lelhető 
oly álláspont, melyből a szegény halandó isteneinek 
valódi lakhelyét megláthatta volna. Egy részről a 
mindent istenítés, e mindent elnyelő s újra szülő 
szörnyeteg : más részt a csak magát imádó önisteni-
tés borús szelleme terült el, mely nyomorát az embe-
rileg szépnek fátyolával takará, íme ez az ó világ 
vallási kifejlődésének, haladásának eredménye; s 
épen most távozott leginkább azon eszmétől, melyet 
eleve megtestesítve látni égő vágya volt. Maga az 
egy igaz Isten hivő népe Izrael sem tudott megba-
rátkozni e magasztos vallási eszmével, mert Isten 
szive nem tárult ki még egészen előtte, s nem lát-
hatta betöltve az Isten s ember közt elterülő meg-
mérhetlen ürt. Végre megnyíltak az ég kapui, Isten 
jött le onnan az eltévedt bűnös emberek közé, hogy 
az ohajtott égi fénynél, s mennyből hozott isteni 
szinről szinre láthatás világánál oszoljék szét a kár-
hozat — s halált hozó sötétség, leesett végre a szen-
télyt födő fátyol, minden előkép elenyészett az em-
berré lett Isten élő, látható fölsége előtt ; az öröklétű 
Atya lényegesitett nyilatkozványa, az ő véghetetlen 
gondolatainak kifejezése az Ige testté lőn, hogy nap-
fényre hozza az Istent kezdetben hozzánk fűző köte-
lékeket, s betöltse az igazság és kegyelem legtelje-
sebb kiömlése által az Isten életében való részvétünkre 
vonatkozó magas rendeltetésünk titkát, bevezetvén 

° L 
az embert Istennek szentélyébe. „En és az Atya egy 
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vagyunk ,0) mondhatja most az uj , Istenemberben 
megujult emberi nem az ő eszményképében, képvi-
selőjében; valamint ő Atyjával egy, ugy mi is kik 
vele egyek vagyunk vele s általa egyek is vagyunk 
az Atyával. 

(Vége köv.) 

Simor János Magyarország Herczeg-Priraásnnak beszéde 
az intcrconfcssionális törvényjavaslat kérdésében a fő-

rendiház dec. 5-ki ülésében. 

Nagymit. elnök, mélt, főrendek ! 
Miként a szőnyegen forgó törvényjavaslatnak czime 

mutatja, abban a törvényesen bevett keresztény egyházak 
viszonosságáról terveztetnek határozatok. 

A jogviszonosságnak a bevett egyházakat illetőleg vé-
leményem szerént más értelem, más magyarázat nem adatha-
tik, mint mely azt logikailag, de juridikai szempontból is 
megilleti. 

A jogviszonosság nem jelentheti azt, hogy egyik val-
lásfelekezet magát hitelveiben vagy vallásgyakorlatában a 
másikhoz tartozzék alkalmazni, s nem jelentheti azt, hogy 
az egyiknek szigorúbb elveit s egyházi törvényeit a másik 
rak kevésbbé szigorú formáihoz a világi törvényhozás által 
módosítani lehessen ; mert a jogviszonosság a vallásfeleke-
zetekre nézve csak abban állhat, hogy minden vallásfeleke-
zet saját hitelvei alapján, saját egyházi törvényei szerént 
szabadon és akadálytalanul élhessen. 

Ha már az előttünk fekvő törvényjavaslatot az imént 
mondottak alapján tekintem, én épen a jogviszonosságot nem 
találom fel annak több szakaszaiban a katholikusokra nézve, 
amiért is én a törvényjavaslat elfogadásához nem járulhatok. 
Ami különösen a vitatkozás tárgyát képező 12. §. határozatát 
illeti, kérdem mélt. főrendek, miként áll e szerént a jogvi-
szonosság a vegyesházasságra kelő, vagy abban élő katho-
likus félre nézve ? Neki az egyháza azt parancsolja s köti 
lelkismeretére. hogy minden gyermekeit saját katholikus 
vallásában nevelje. Ezen vallásos lelkismeretét terhelő paran-
csát egyházának a kath. házasfél ezen 12-dik szakasz hatá-
rozatánál fogva nem teljesítheti, mert midőn ezen szakasz 
ridegen rendeli, hogy a vegyes házasságból származó gyer-
mekek kőzöl a fiuk atyjoknak vallását kövessék egyszers-
mint a szülőknek meg nem engedi, hogy gyermekeik vallása 
felett különös egyezkedés folytán máskép rendelkezhesse-
nek, mert az ezen határozattal ellenkező bármely szerződés 
vagy rendelkezés érvénytelennek, jogerőtlennek nyilvánitta-
tik, miáltal a katholikus fél a lehetőségtől is elesik, oda hat-
ni , hogy egyházának érintettem törvényét megtarthassa. 
Más országokban, különösen Bajorhonban, Poroszhonban, 
Szász-, Würtemberg országokban, de még Cislajthániában is, 
hol az interconfessionalis kérdések oly szenvedélyességgel 
tárgyaltatnak, a házasfeleknek ezen rendelkezési joga jö-
vendő gyermekeik vallása iránt világosan elismertetik s az 
állam részéről csak azon esetre rendelkezik a gyermekek 
nevelése körül, ha a felek egyezség utján vagy nem akartak 
egyezkedni, vagy ezt tenni elmulasztották ! én e tekintetben 

in) Ján. 10, 30. 

több jogát az államnak nálunk sem ismerhetem el. Az ál-
lamnak mindegy, a bevett vallások közöl bármelyikben ne-
velik is a szülök gyermekeiket. Neki az egyik vallás épen 
oly jó, mint a másik. Miért akarja tehát megátolni, hogy a 
vegyesházasságra lépő felek lelkismeretük sugallata, vagy 
tetszésök szerént ne neveljék minden gyermekeiket vagy a 
katholikus vagy a prot. vallásban ? S miért tiltja meg, hogy 
a szülök ez iránt egymás közt egyezkedhessenek ? miért 
tiltja meg az által, hogy minden ezen egyezkedésre vonat-
kozó szerződést jogerőtlennek nyilvánit, holott az ily egyez-
kedés és szerződés által az állam czéljai épen nem érintet-
nek, annál kevésbbé gátoltatnak ? A hol az állam érdeke 
kezdődik, ott lépjen csak az actióba. Érdeke ugy kivánja 
hogy a családok kebelében czivakodások ne támadjanak a 
gyermekek vallási nevelése miatt. A hol tehát a vegyes há 
zassági szülök az iránt, mily vallásban neveltessenek gyer-
mekeik, előre nem rendelkeztek, ott s csak ezen esetre hatá-
rozzon az állam. Miután a hármas bizottmány javaslata a 
szülők ebbeli rendelkezési jogát épségben tartatni óhajtja, a 
bizottmány véleményét helyeslem, mint olyant, mely a jog-
viszonosságnak a kath. félre nézve inkább megfelel. 

A reversálisokról az mondatott, hogy azok mind kicsi-
kartaknak tekintendők, s hogy az előttem czóló mélt. főis" 
pány ur egy szabad elhatározás-szülte reversálist nem ismer. 
En megengedem, hogy lehettek kicsikart reversálisok, de az 
nem áll, hogy mind ilyenek voltak, én tapasztalásból az el-
lenkezőről vagyok teljesen meggyőződve. 

A mi a kath. egyháznak szivtelenségéröl felhozatott, 
mely állítólag az által gyakoroltatik, hogy a kath. egyház a 
vegyes házaszágokat gyűlöli, a vegyes házasságra kelő vagy 
abban élö katholikusok pedig az egyház igaz híveinek nem 
is tekintetnek, tőlök a szentségek megtagadtatnak, az áldás 
elvonatik a papok által, ezekre nézve megjegyzem, a kath. 
egyház soha el nem titkolta, miszerént a vegyes házasságo-
kat nem helyesli, hanem csak tűri, mint a kisebb roszat, még 
rosszabb meggátlása miatt. De hiszen a vegyes házasságo-
kat a protestánsok sem szeretik. A kath. egyháznak megvan 
a maga fegyelme, melynek megtartását épen ugy követeli 
hiveitől, mint követelik saját egyházuk fegyelmére nézve az 
övéiktől a protestánsok. A kath. egyházban a szentségeknek 
nem urai, hanem csak kiszolgáltatói a papok, a szentségek 
ura maga az Isten, kinek s az Isten nevében parancsoló e g y 
háznak a szentségek kiszolgáltatása körüli rendeleteit a pa-
pok tartoznak megtartani, tehát tartoznak a hivektől kö-
vetelni, hogy a szentségek felvételére msgkivántató kelléke-
ket, ha azokban részesülni akarnak, teljesítsék is. A szent-
ségek kiszolgáltatása nincs a papoknak kénye-kedvére bizva 
hanem ezért felőlesek magának az Istennek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
EGER, dec. 14. Korlátot ismerni nem akaró bűnös 

szenvedélyek a szivben, — eszmezavart, téves princípiumo-
kat, és ilyen lehozásokat szülnek az elmékben; és beáll a 
hideg évszak, az erkölcsi tél, a hitetlenség dermesztő tele, 
melynek csak fagyos virágai, gyümölcsei vannak ! — Ily gyü-
mölcsökkel rakvák napjaink, és az elfáradt léleknek vajmi 
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jól esik, ha van mégis itt-ott egy-egy zöldelő oáz, hová lelip-
penhet, megpihenhet. 

Ilyen virágos ligetre szállott tegnap lelkem. A szelid 
nefelejtsek, melyeket itten szakítottam hadd száradjanak e 
lapok között a mult emlékeül. 

Az egri növendékpapság egyh. irodalmi társulata f. hó 
13 án üunepet ült; lelkének gyöngéd virágaiból a szép kegye-
let koszorúját fűzé, és felajánlotta a legszebb virágnak, a tö-
visek közötti liliomnak, — az Immaculátának. Szebbnél 
szebb, magyar, német, franczia nyelveken készült szavalla-
tokat, szónoklati értekezéseket, és mély érzelmű dallamokat 
hallottunk, és örvendeztünk a Szeplőtelen dicsőségén ; de 
örültünk a növendékek szépen fejlődő szellemi műveltségén 
is, kik fölfogva nagy horderejű hivatásukat, — tudják, hogy 
csak ugy, ha az ismeret az igazság uralma alatt, a szenve-
vedélyek az ész és akarat uralma alatt állanak ; ha minden 
képesség a religio által világittatik és vezettetik : — lesznek 
tökéletes emberek, hivatásszerű papok, milyenekre egyhá-
zunknak a jelen nyomasztó viszonyokkal arányosszüksége van. 
„Fejlik idővel" ezt választották művelődésük jelszavául. Oh 
igen! fejlik a Szeplőtelennek pártfogása alatt; hiszen: qui 
invenient Eam, invenient vitám, et haurient Salutem a Do-
mino. . . . Csak kitartó erélylyel előre! mit az isteni bőke-
zűség az embernek szánt, többnyire csak lassan, részenkint 
növekszik — »fejlik idővel !" 

Az ünnepélyt jelenlétével megtisztelni kegyes volt nm. 
főpásztorunk is, kit hosszas távollét után ismét sajátunknak 
mondhatunk ; és ezzel elmondhatom, hogy örömünk „Gtaudete" 
vasárnapján teljes vala az Urban. K. 

PÁRIS. (Folyt.) Ez lesz tehát első tárgya a püspökök 
gyülekezetének. Bizonyára alázatos és magasztos tárgy, 
melyre az egyház gyermekei tisztelettel tekintenek, és melyet 
annak elleneiois el nem palástolható megütközéssel szemlélnek. 
Igen, a mi tisztünk oly szép, gyülekezéseink oly magasztosak, 
é3 oly annyira fönségesbek a világ egyéb gyülésezéseinél, hogy 
azt az emberi nyelv is önkénytelenül beismeri. Valahányszor 
ugyanÍ3 nemesb feladatról, magasb hivatásról, kitűnő szerep-
ről van szó, az ilyet néha tulhajtólag is „felkentnek" sacer-
dotalisnak hallunk nevezni, — s midőn történelmi jelentőségű, 
ünnepélyes, megható gyülekezetről akarunk szólni, azt mond-
juk, hogy : „olyan volt, mint a királyok, törvényhozók conci-
liuma." Egyébiránt ez bennünket nem kevélységre jogosit 
hanem alázatosságra int ; mert a dolog e magasztossága Isten-
től származván, az azt kifejező szavak valamint hivatásunk 
felséges voltára ugy egyszersmind kötelességeink rettentő 
nagyságára figyelmeztetnek. 

De miért is épen napjainkban az összes kath. püspök-
ség e gyülekezése? Mire e készületek s egy az ily nagy zsi-
natot megelőző roppant előmunkálatok ? Mi végre tartja ezt 
szükségesnek az egyház feje, isteni sugallatra, épen most a 
X I X . század második felében? 

Az mondatik üdvözítőnkről, isteni mesterünkról, hogy 
„vulneratus est propter iniquitates nostras." Mi is saját — és 
az emberek bűnei miatt vetjük alá magunkat e nehéz mun-
kának. Minél nehezebbek az idők, szükség, hogy annál tisz-
tább lelkűek legyünk a rettenetes megpróbáltatásra, annál 
•vértezettebbek a kemény viadalra, annál bölcsebbek a he-

ves vitatkozásokra. Es ha kérdenek bennünket : miért iparko-
dunk gyarapítani magnnkban az érzelem világosságát és a 
szeretet lángját? Azt feleljük, hogy anélkül, hogy magunkról 
és önszükségeinkről megfeledkeznénk, ezt kiváltkép még is 
ő miattuk teszszük, tekintettel állapotjukra, óhajaikra és szen-
vedéseikre, s azon vágygyal, hogy nekik használjunk. 

III. A zsinat indokai : a lelkek állapota, a társadalom 
jelen helyzete. Méltányolván napjaink előnyeit az ékesszóló 
főpap ama bajokra tér át, melyek őt aggasztják, s felkiál t 
„De ne higyjék uraim, hogy a politikai és harczi aggodalma-
kat értem itt. Tudom, hogy Európa az utóbbi évek alatt 
több ízben színhelye volt a csaták zajának és e pillanatban is 
titkos nyugtalanság fogja el a kebleket. A népek fegyverkez-
nek, s azt vélnök, óriási viadalra készülnek. A politika e fon-
tos érdekeiről, a nemzetiségek, az egyensúly, a határszabály-
zások kérdéseiről akar-e a pápa értekezni? Az egyház bizo-
nyára nem egykedvű a béke vagy háború iránt s naponta 
emelkednek imái az égbe : a keresztény fejedelmek és népek 
egye3ségee'rt. De végre is nem e kérdések eldöntése végett 
szokta zsinatait egyhehivni ; s a Romába sereglő békés gyüle-
kezet sem forradalommal, sem hódításokkal, sem a fejedelmek 
és népek szövetségével, sem trónok emelésével vagy bukta-
tásával nem foglalkozandik. Mialatt egész Europa, vagy ha 
messzebbre tekintünk, az uj ép ugy, mint a régi világ, ahar-
ezosok és forradalmak zajától remeg : ott Romában, ama fen-
séges központon, e fentartott helyen, a népek pásztorai kör-
nyezve Péter utódját, az igazság szószékét, lábaikkal ugyan 
a földön, megingathatlan sziklán, — de szemeikkel az égen a 
lelkekkel, azok szükségeivel és üdvével, szóval az emberiség 
felsőbb és maradandó érdekeivel foglalkozandnak. 

Es valóban helyesen teszik ; mert ki tagadhatná, hogy 
a lelkek veszélyben forognak, hogy a hit fenyegetve van ? 
kérditek talán mi uj tévtan támadt ? Mily eretnekség ? Az 
egyház kebeléből semmilyen sem. Sőt ellenkezőleg soha a 
papság nem volt oly egységes a hitben, a világ egyik végétől 
a másikig, mint napjainkban. De az egyházon kivül nem csak 
hogy megujult alakban s hevességgel ismételtetnek az egy-
ház tana ellen szásszor megezáfolt s százszor felhordott tá-
madások ; sokkal többet látunk : magok a természeti igazsá-
gok, emez alapok, melyeken minden ismeret nyugszik, oly 
vakmerőséggel ingattatnak s tagadtatnak, mely még a mult 
század gonoszságát is meghaladja. A tudománynak is meg 
van a maga eretneksége ; s a bölcsészek közt szabadság 
létezik. Maga az ész van kitéve a támadásoknak, melyek ed-
dig a hit számára látszottak fentartva lenni. 

Különös dolog ! Ma a hit őrzi az ész kincseit és szolgál 
nekik menedékhelyül. Igen oh bölcsek, oh gondolkozó fők, 
ma nektek van szükségetek reánk ! Ti folyvást arról vádoltok, 
hogy sem tudománynyal, sem értelmességgel nem birunk ; de 
ime ti szegény testvéreim, kik oly tudósak s oly okosak vagy-
tok ,csak egyetlenegy igazságot sem tudtatok mint bizonyost 
megóvni ! Es ti protestánsok, kik az egyházat akartátok re-
formálni : ime most önmagatoknak van szükségtek reformra, 
és önmagatok érzitek, mily szükségtek volna a tekintélyre 
melyet elvetettetek ! 

Valóban hova jutott az ész, az értelmiség? hova jutottak 
a hittől elpártolt bölcsészek ? Némethonban, mely napjaink-
ban oly mély csalódások s rázkodtatások közt vajúdik, három 
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század óta számos erőszakos elméjű férfiú tűnt fel, kik elvetve 
a hit tekintélyét és neki vetemedve a szabadgondolkozás kor-
látlan vakmerőségének, az elbámult világ előtt oly képét tün-
tették fel az ész merészségének és egyszersmind gyarlóságai-
nak, melyet, a mint az történni szokott, csakhamar az erköl-
csi viselet merészségei és gyarlóságai is nyomban követtek. 
S mi lett a szellem és tudomány eme csodálatos erőködésé-
nek eredménye ? Az, hogy valamennyi régi tévedés : a pan-
theismus, atheismus a skepticismus ismét felidéztetett, és ma-
gában a vallás körében a szt. irás magyarázatának oly ellen-
mondásos szellemcsapongása, mely alatt, ha érvényre jut, 
elveszve maga a keresztényelem. íme hova jutottak 18 szá-
zaddal Jézus Krisztus után az értelmiség legfenségesebb 
eredményei, melyeket a világ valaha megélt. 

Es mit látunk? Látjuk a vallásosságot töredezni; minden, 
még a bölcseimi hitet is pusztulni ; az ész igazságait bomla-
dozni ; látjuk rombolásait egy önittas állítólagos tudomány-
nak, mely megtagadja az észt s a materialismus és atheismus 
nevében ki akarja tépni az emberek kebeléből Isten s a lé-
lek halhatatlanságának hitét. A sajtó minden utain — hírla-
pok, röpiratok, regények által nagy hévvel terjesztetnek a 
legkárosabb tanok Isten, lélek, erkölcs, jövö lét, család és 
társadalmat illetőleg. Sokszámosan kortársaink közöl, vagy 
bele rögzöttek e tévelyekbe vagy bizonytalanul, iránytű és 
vezér nélkül, hányatnak a kétely hullámaitól. Mindenünnen 
viharos sötétség környezi a lelkeket és lehet egész a néptö-
meg belsejébe. 

Egyúttal vastag félreértések mindenben a mi az egy-
házat illeti, s innét az elkeseredett harcz, mely ellene vivatik. 
Midőn a forradalom Franeziaországban kitört, mely most 
Európán s az egész világon körútját folytatja; az egyház 
régi idők szőtte kötelékek által fűzve a politikai rendhez, vele 
együtt besodortatott a viharba s az ellene folytatott viadalban 
nehéz volt megkülönböztetni mi volt törvényes, de nem épen 
szükséges — és mi a lényeges, a kereszténység változhatlan 
szelleméhez tartozó 

A gyűlölség sokaknál fenmaradt vakon s engesztelhet-
lenül; kik feladva 18 századnak jótéteményeit folytatják a 
háladatlan harezot, igazat és hamisat, erényt és bűnt, jót és 
rosszat egymással felcserélve ; és minthogy az egyház, mely 
soha sem alkuszik a tévelylyel és bűnnel, s nem szűnik jelezni 
a kétértelmű szavak csalfaságát és a hamis tanok veszélyeit ; 
továbbá, mert oly gondolatok és törekvések tulajdonittatnak 
hamisan neki, melyek valóban nem az övéi : — az istentelen 
vagy félrevezetett sajtó'szüntelen káromlásokkal ostromolja 
az egyházat s iparkodik a népeket ellene zuditani, és a kül-
detés nélküli, úgynevezett congressusokon s a napilapok ha-
sábjain, melyektől sugallmazvák, a társadalmi harcz csata-
zaja közt, a iegotrombább vérszomjazó lázitást halljuk az 
egyház ellen harsogtatni — sőt még a törvényhozó gyüleke-
zetekbe is bevitetik az alapnélküli antagonismus, melynek 
nevében az egyház és társadalom erőszakos kettészakitását 
sürgetik. 

Csak az imént is, midőn az egyház feje szavát hangoz-
tatá, hogy jelezze az istentelen s erkölcsrontó elméletek ve-
szélyeit, mily zaj s mily méltatlan vádak emelkedtek ellene 
mindenünnen ! Rágalmazták anélkül hogy megértették volna. 

Ezen ellenségeskedések az egyház ellen, elidegenitvén 

tőle a félrevezetett népet, még sokkal félelmesbbé teszik a ve-
szélyt melybe korunk tévelye vionszolnak. A'tanelvek ugyan-
is soha sem hatástalanok s a történelem s tapasztalás egy-
iránt megerősítik Bonald ama szavait „hogy mindig nagy 
tévelygés van ott a hol nagy a tévtan, és nagy tévtanok ott 
a hol nagy a tévedés" Az eszmék szülik a tényeket . . . a 
viharok felülről jőnek. . . . 

Egy kérdést intézek a jóakaratú emberekhez. Ti a né-
pek kormányzatának és életének szabályát merőn az észre 
akartátok alapitani. Csak nem egy század mult hogy ezt 
kisérlitek. Hova jutottatok? Jobbak-e az erkölcsök? Bizto-
sabb e-a tekintély ? Alaposabb-e a szabadság? Megszüntek-
e a háborúk ? a nyomor ? a tudatlanság ? S e kérdéseket me-
lyeket az ész bővében felvet — de meg nem old, — e kérdé-
seket illetőleg, melyek a társadalom szervezetével a munká-
val, a jóléttel oly szoros kapcsolatban vannak, meddig jutot-
tunk, hova értünk ? Semmit sem túlzok midőn azt állítom, 
hogy mióta az ész kizárolagos uralmat igényel magának, ugy 
uralkodik mikép az éjhomály csillagzata, — sötétségen, me-
lyet nem bir leküzdoni ; és hogy e föld még legműveltebb 
részeioen is, a bizonytalansági elégületlonség, visszavonás és 
félelem tanyájává lett. A XIX század vége felé hajlik, izga-
tottan, elfáradtan, terméketlenül, s kétségkivül igen betegen. 
Igen túlbizakodó lenne, ki állítani merné hogy dicsőséggel s 
nem hanyatlással fog végződni. 

IV. Egy pillanat a múltra világosan bizotnyitja, mily 
orvoslást nyújt ennyi veszély és bajok ellen egy egyetemes 
zsinat. 

V. fejezet, melynek czime : a zsinat álta! nyújtott segé-
lyek" azt bővebben törekszik bebizonyítani. Végszavai igy 
szólnak „Híjában mondjátok elfogult tudatlanságokban és 
igazságtalanságtokban, hogy az egyház megvénhedt s az idő 
uj. A világtörvények is régiek s mégis valamennyi uj talál-
mány, melyekre különben méltán büszkék lehettek, nem 
egyéb mint a törvények alkalmazása. Oh ti nem ismeritek, 
mily simulékony s egyszermind merev elemekből alkotta meg 
az ö egyházát isteni szerzője,mily állandósággal s egyszermind 
haladási képességgel ruházta fel. Olyan az ő dogmáinak 
mélysége és termékkenysége, és olyan az ö alkotmányának 
expansiv jellege, hogy nein fogja azt soha túlhaladni semmi-
nemű haladás — s hogy megélhet mindenféle politikai kor-
mányformával. A nélkül hogy symbolumáu változtatna, min-
den kornak szükségeihez képest rendelkezik alkalmas kin-
csekkel „profért de thesauro suo nova et Vetera", s minden-
kor késznek találandjátok alkalmazkodni nagy társadalmi 
átalakításokhoz s követni az emberiséget existentiája minden 
phásisain át. Az evangelium a világ világossága : s higyjéték 
— a jövő zsinat uj virradat lesz és nem alkonyodás. 

(Folyt.) 

TOURS, nov. Résztvettem sz. Márton ünnepén, s nem 
mulaszthatom el felőle némelyeket elmondani, mindenek előtt 
pedig szóiandok a Gallok e nagy csodatevője koporsojáról, 
mely ujabban felfedeztetve, nagyszerű áhitatoskodásoknak 
lett jeladója. 

Sz. Márton, kinek 4 ezer oltára létezik Francziaor-
szág szentélyeiben, Toursban mégC3ak egy kápolnácskával 
sem bírt basilikájának leromboltatása óta, melyben annyi 



4 0 7 «» 

nemzedék hítta öt segítségül. Egy ideiglenes szentély födi 
feltalált sirját és falai már is akkint ékesitvék a hálás tiszte-
let jeleivel, hogy az ujabb ajándékok, melyek naponkint sza-
porodtak, helyüket nem találják. 

Itt ömledezik buzgó imákban a meghatott sziv; itt 
szivja be mintegy a természetfeletti kenetet. A kilenczed idő-
tartama alatt minden reggel 4-5 száz áldozót leitete megszám-
lálni. Az oblatus atyák, e dicső sirnak értelmes és buzgó őrei 
mult évi november óta több mint 80 ezerre becsülik a 
szent Mártonnak tett ahitatos felajánlásokat. Kik a szentek 
tisztelete, a természetfölötti, a csodák fölött gúnyolódni sze-
retnek, itt bő anyagra akadhatnának; —-de a vallási rendnek 
is megvan a maga népfölsége és a hitnek a maga „suffrage 
universel"-je, mely előtt a modern társodalom, akarva nem 
akarva, kénytelen meghajolni. 

A mult hét tehát nagy hete volt Toursuak s a nagy-
szerű kilenczed a tegnapi ünnepélyes szertartással záratott 
be. A főt. cambray-i érsek, ki az ünnepélyre meghivatott, 
gyöngélkedése miatt megnem jelenhetvén a toursi érseket, a 
mans-i, angers-i, cérame-i, és saint-claude-i püspökök kör-
nyezték. Szent Márton ereklyéi az érseki székesegyház 
chorusa közepén felállított gúla-alaku, fényözönben uszó s 
virágokkal ékített oltáron valának köztiszteletre kitéve. A 
nagy misén, melyet a sz. claude i püspök tartott és melyben 
annyian vettek részt a mennyien a szentegyházba beférhettek, 
alkalmam volt meggyőződhetni azon nagyszerű pompáról és 
csodálandó rendről, mely oly szépen megfelel a katholicis 
mus felségének. Soha nem láttam méltóságosban és őszhang-
zatosb rendezéssel tartatni nagyszerű ünnepélyt, mint mikép 
azt itt, Tours székesegyházában szemléltem. 

A tisztes angers-i püspök, ki közel nyolczvanas korában 
oly erélylyel, élénkséggel viseli még pásztori hivatala terheit, 
végezte a körmenetet és tartotta a vecsernyét. Az ereklyék 
körmenetileg hordoztatva, elláthatlan néptömeg képezett sor-
falat, mely mindenütt a legmélyebb áhitattal viselte magát. 
Oh ti, kik terveitekben s hirlapi czikkeitekben naponta elte-
metitek a katholicismust, bárcsak láttátok volna itt a népnek 
a szentek iránti tiszteletét ! Másfél ezer éve, hogy meghalt, 
« a nép még most is földre borul csontjai előtt. Él még ki-
téphetlenül a hit a népben itt a Loire partjain, melynek vizén 
egykor sz. Márton gyakran áthaladt. Sokkal igazabban él ő, 
mint ti ; mert ti csakhamar el fogtok tűnni s nem lesz nyomo-
tok, sz. Márton pedig örökké dicsőségben tündöklendik; mert 
talapzata a keresztény lelkek tisztelete. 

Egy nagy, Nagy-Károly tornyához támaszkodó emel-
vény állt készen a püspökök számára. Az öt főpap teljes 
diszöltönyben pásztorbot- és föveggel, környezve az erek-
lyéket, kitűnve a sokaság fölött, együttesen intonálta a „Sit 
nomen Domini benedictum"-ot és adta áldását a népre. 
E jelenet megható volt. A hármas sorban felállított papi segéd-
let keresztekkel és lobogókkal ; és a katonai egyenruhák a 
püspökök emelvénye körül, gyönyörű képet tüntettek fel, 
melyet Nagy-Károly tornya szépen egészitett ki. Mintha csak 
az elmúlt századok magasztos jelvényét is áhitattal kívánták 
volna fogadni a főpapok áldását ! 

Egy másik igen megható jelenet vala a püspökök és 
pap-imái, midőn sz. Márton sírboltjába vonultak. Az ismételt 
„Sancte Martine, ora pro nobis" komoly és esdeklő összhang-

zatban hangzott fel a székesegyházba. Azt hitted volna, hogy 
az első keresztények gyülekezetén vagy a katakombákban. 

Vecsernye után Letierce atya a kilenczed ékesszólló 
szónoka gyönyörű beszédet tartott sz. Mártonról. 

Sz. Márton tiszteletének visszaállítása emlékezetes tény 
maradand a kereszténység XIX. századának történetében. A 
főpap, kit tettei dicsőbben magasztalnak minden beszédnél, 
gondviselésszerüen adatott Tours városának. Terve egy dí-
szes szentélyt emelni annak, kinek sirját ujolag feltalálták, 
bölcs és szerencsés ötlet volt. Sokat kelle küzdenie az idők 
nehézségeivel és az emberek gonoszságával, de kitartása 
győzött, a tervezett mü ma már biztosítva van ; s e mü nem-
zeti, mert Frankhon minden tájáról folyvást gyűlnek az ado-
mányok, — és katholikus, mert az mindenünnen támogatta-
tik. A nap, melyen az alapkő le fog tétetni, bizonyára szép 
napja leend a katholicismusnak, melynél csak az leend szebb, 
midőn a püspökök a szentegyház felavatására fognak egybehi-
vatni. Ez ünnepély a hit feléledésének korszakát fogja jelzeni. 
Ugy látszik, mintha Isten eme szolgájának sirjából, ki által 
az Ur annyi csodát müveit, egy jobb keresztény élet hullámai 
törnének elé. Sok okunk van félni és busulni napjainkon : de 
reménysugarak csillámlanak sz. Márton sírja körül. 

IRODALOM. 
„De operibus supererogatoriis et consiliis evangelicis in gé-
néré seripsit Josephus S c h w a n e , Ss. Theologiae Doctor et 
Prof. in Acad. Regal. Monasteriensi — Monasterii, Typis 

Theissing, 1868." 

(Folyt.) 

„Sí igitur nonnulli differentiam, quae intercedit praece-
ptum inter et consilium ita exponunt, ut illud ad omnes, hoc 
ad paucos se vertere dicant; bene animadvertendum est, con-
silium ex parte rei commendatae omnibus proponi, sed cau-
sam, cur pauci tantum sequantur, sitam esse in hominibus, 
quorum plurimi sequi nolunt, ob eamque causam gratiam 
illam specialem adepti non sunt. Itaque minime metuendum 
est, ne unquam consilium de virginitale omnes amplectantur, 
propagationemve generis humani inhibeant. — Omne prae-
clarum rarum. . . ." (12. 1.) 

A parancs és tanács közötti különbség kimutatása végett 
igen jól tartja még szerző fontosnak az apostol ugyanazon 
levelének (I. Cor) 9 ik fejezete 16-ik v e r s é t , hol szent Pál 
azon illetéket veszi igénybe, mely neki az evangelium hirde-
téseért jár. —- Ezen illetéket, mint mondja, Krisztus Urunk 
neki és a többi apostoloknak megengedte, ő azonban ezt soha 
sem igényelte, hanem hirdette az evangéliumot, a nélkül, hogy 
azért jutalmat követelt volna, a miben aztán dicsőségét he-
lyezi : „Nam si evangelizavero, ait, non est mihi gloria; né-
cessitas enim mihi incumbit (mivel a kötelesség kényszerit 
engem) ; vae enim mihi est, si non evangelizavero. . . . Quae 
est ergo merces mea ? ut evangelium praedicans sine sumptu 
ponam evangelium ; ut non abutar potestate mea in evange-
lio " (v. ö. I. Cor. 9, 1 6 - 1 8 . ) 

Szellőztetvén ezentúl egynémely ellenvetést szerző e 
szakaszt (2-dikat) igy zárja be : 

„Haec sunt consilia de paupertate et virginitate obse-



quenda, quae propter rationem cum doctrina, lege, perfecti-
oneque evangelica ipsa vocantur evangelica. . . . (14. 1.) 

Az eddigiekből tehát a parancs és tanács közötti különb-
ség szentiratilag kétségtelenül bizonyos. 

Nagyon tévedne azonban, ki azt állitaná, hogy oly cse-
lekedetről, melyet valaki kötelességén fölül tesz és a taná-
csokról a hagyományban semmi sem említtetik. Sőt az isteni 
hagyomány, mely a szentírást, mint az isteni kinyilatkoztatás 
ismeretének egyik forrását kiegészítve csak a csalhatatlan 
anyaszentegyház által magyaráztatik hibátlanul, — ugyanazt 
bizonyítja. Mivel a parancs és tanács között, valamint a kö-
telesség és a között, a mit valaki kötelme határán tul növel, 
nyílt különbséget tesz. 

Azért a t. szerző a 3-ik §-ban a hagyomány-érveket 
alkalmazza, megmutatván a tanácsok valóságát többi között» 
az egyháznak a fogadalom, a szerzetes-életrőli tanítása által. 
— A hagyomány tekintélyes tanuiul a következő szentatyá-
kat, kik különböző egyházi tartományokban lakva s külön-
böző nemzetekhez tartozva bár, a kérdéses tan körül egyen-
lően tanúskodnak, — idézi föl : Hermást, Justint, a vértanút, 
Athenagorást, Alex. Kelement, Tertulliánt, Origenest, Cypri-
ánt, a carthagoi püspököt, nagy Athanazt, Eusebiust, Caesa-
rea püspökét, Cyrillt, jeruzsálemi püspököt, naz. Gergelyt, 
Chrysostomot, Ambrust, milanói püspököt, Jeromost, Ágostont, 
Alex. Cyrillt, nagy-Gergelyt, Bonaventurát és az angyali tu-
dort, sz. Tamást. 

A szabad akaratból vallott szegénységről szólva, egye-
bek mellett ezt mondja : 

„Ascetae et monachi praeter coelibatum plerumque 
etiam omnibus divitiis renuntiatís summám paupertatem pro-
fitebantur, quod alterum consilium a Domino ipso sursum 
Patres collaudarunt. Habes quem advocem s Cyprianum. 
„Contra autem," ait „Dominus perfectum et consummatum 
docet fieri, qui omnibus suis venditis, atque in usum paupe-
rum distributis, thesaurum condat in coelo. Eum dicit posse 
se sequi, et glóriám Dominicae passionis imitari, qui expeditus 
et succinctus, nullis laqueis rei familiaris involvitur, sed solu-
tus ac liber facultates suas ad Deum ante praemissas ipse 
quoque comitatur." (v. ö. De orat. dorn. c. 20.) Eandem pau-
pertatem evangelicam ut summa laude dignam Athanasius 
de s. Antonio eremita commémorât (of. Vita Anton, c. 2), at-
que s. Paulino in gloriam verterunt Ambrosius (ep. 58,1. etc.), 
Hieronymus (ep. 34, 3. ad Julianum), Augustinus (De civ. 
Dei 10, 2) etc. — Cognoverunt enim, virum a laqueis cupi-
ditatis divitiarum liberum eo expeditius rebus divinis vacare 

posse" (cf. Chrys. ad pop. Antioch. hom. 5, 1.) etc • 
(19. 1.) 

„Különösen kiemeli szerző szt. Ambrust, Jeromost és 
Ágostont, kik mellett a régiség, tudomány, életszentség és az 
egyház elismérésén kivül a keresztény tanitás megalapítása 
s védelme, ugy az ismeret magasabb, mondhatnád, ragyogó 
foka is szól, mi által nyerték az „egyházi tudor" nevet. — 
Mi erre nézve a következőket idézzük : 

„Acerrimi propugnatores cor.siliorum evangelii sunt s. 
Ambrosius et 3. Hieronymus, quorum prior: „Honorabile" 
inquit „itaque coniugium, sed honorabilior integritás ; nam et 
qui matrimonio iungit virginem suam, bene facit : et qui non 
iungit, melius facit. Quod igitur bonum est, non vitandum 
est; quod est melius eligendum est. Itaque non imponitur, 
sed praeponitur. Et ideo bene Apostolus dixit: ,De virginibus 
praeceptum non habeo'-ete. Etenim paeeceptum in subditos 
fertur, consilium amicis datur. Ubi praeceptum est, ibi lex 
63t: ubi consilium est, ibi gratia est. Praeceptum, ut ad natu-
ramrevocet: consilium, ut ad gratiam provocet." etc  
(20-dik 1.) 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A fm. herczeg-primás a sz. Lászlóról czimzett egy-

letnek Pozsonyban 500 frt, a felsőthuri szegény plebania 
számára pedig ezen javadalom jobbítása végett földek meg-
szerzésére 800 frtot kegyeskedett adományozni. 

— Az „Egyházi Lapok" és a „Kath. Közlöny" egye-
sülvén „Havi Szemle" czim alatt kezdik meg az uj évvel pá-
lyájukat. A czim mutatja, hogy havonként fog megjelenni az 
uj folyóirat ; tárgyát a politika, tudományok, irodalom és mű-
vészet képezik. Áz előfizetési dij egész évre 5. frt, félévre 2. 
fr. 50. Az egyesülendő két lap sokszor éles, metsző volt, eltérő 
többször a midennapi megszokott véleménytől ; igér minden 
szépet és jót; ajánljuk ezt is, hiszen mármost nem haragud-
hatik meg a ,P.-Hirn.' 

— Cucchi garib. tiszt Bergamoból, ki a serristori-ka-
szárnya elleni merényletet szervezte, az olasz parlament tag-
jai közt ül, és neve szintén előfordul azon 31 aláirott közt, 
kik a kivégzettek hátramaradottainak segélyeztetése végett 
az ismert törvényjavaslatot benyújtották. 

— Hanneberg apát Romában az Oratorianusoknál van 
elszállásolva, hol egykor Baronius is lakott. Most jelent meg. 
t ő l e „ D i e religiöse Alterthümer der Bibel" néhány metszet-
tel Ára 5 fr. 33 kr. 

— Monti és Tognetti kivégeztetése után a pápát, bár^ 
hol jelenik meg, a nép ép oly lelkesültséggel fogadja, mint 
az előtt; és ezen pontban is meg van szégyenitve a hazug 
sajtó, mely híreszteli, hogy a szentatya a gyilkosok halála 
után nem mer sehová, menni félvén az ellenséges tüntetéstől. 
Egyébiránt azon hir is terjesztetik, hogy a titkos társulattól 
két bravo meg volna bizva, a pápa meggyilkolásával, a ki-
végzettek megboszulása miatt. 

Kegyes adakozás. 

S z e k e r e s János rozsnyóiörkanonok péterfillérül . 2 arany. 
Sz.-László-Társulatnak a mura szombati hivők . . 3 forint. 
Egy névtelen Veszprémből : 

Péterfillér 100 forint. 
Amerikai missio 25 fr. 
Afrikai missio 25 fr . 
Chinai missio 25 fr . 
Sz.-sir őreinek 25 fr . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos POLLÁE JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 

A szent ünnepek miatt a lap csak dec. 30-án fog megjelenni. 
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KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, decemb. 30-án. ö S . II. Félév. 1868. 

Megjelenik e lap heten-
k in t kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési dij félévre, postán-

küldéssel 5 f r t . 25 кг., ! 
helyben 4 f r t . 90 кг. o. é. [ 

TARTALOM: A megtestesülés titka. — Biró László 
szatmári püspök beszéde — Egyházi tudósítás. — Iro-
dalom. — Vegyesek. 

A megtestesülés tilka. 
(Vége.) 

íme megfejtése a nagy vallási eszmének, megol-
dása a rejtélynek a széplelkü Hettinger gondolata 
nyomán ! a kereszténységtőli eltávozás, történjék bár 
az előhaladás kétszinü fátyola alatt, csak visszadülés 
a nyomorteljes hitetlenség s az ősidők mindentistenitő 
ábrándjaiba : mihelyt e világitó nap eltűnik a láthat-
tárról, az árnyékkal küzdő ész csilláma is elfojtatik, 
mint bágyjadt viszfény, s végre sötétség lesz. A ke-
reszténység csak igy fejezi ki a legmagasztosabb cul-
tus fogalmát, mert benne az emberi isteni által van 
szüntelen átliatva, itt a legnagyobb isteni szeretet 
müve, a Finistennek halandó testbe szállása, az em-
beriségbe való bekeblezése ünnepeltetik; benne, az 
isteni eszményemberben, a szegénységet megnemesitő, 
a fájdalmat megszentelő, s halált meggyőző Istenem-
berben, ki mindezeken átment, az ember fönképét 
nyeré, melyet a vak s öntudatlan természeti élet vas-
karu hatalma alatt nyögő régi világ igy nem mert 
gyanitani; benne töretett meg a mindenben Istent 
látó pantheismus, benne oldatott meg a kérdés, mely 
annyi ezrek sziveit nyugtalanitá. 

Istenhez méltó mindaz, mi által tökélyeit nyil-
vánitja: a megtestesülésben dicsősége egész fényében 
tárul ki, kiválólag Isten müve az, minek valósulásá-
ért Izrael vágy teljes fia már igy imádkozott : „Uram 
az évek folytán ujitsd meg, jelentsd ki munkádat." ') 
„Nagyokat cselekedett Istenanyjával az, ki hatal-
mas."2) Nagy volt teremtői hatalma az anyagi elemek 
egymássali egyesitésében, nagyobb volt, midőn eze-
ket a szellemiekkel egybekapcsolá, de legnagy óbbnak 

») Habak 3, 2.j 
3) Luk. 1.49. 

tünt fel, midőn az anyagi és szellemi teremtményt 
az öröklétű szellemmel, Istennel egyesiti egy sze-
mélyben ugy, hogy benne Isten istenesiti az embert, 
s ember emberesiti Istent, mindkét természet felold-
hatlan, a halál által sem szétszakasztható kötelékkel 
fűzve egymáshoz. Csak Isten bölcseségének müve 
lehetett égnek földdel, Istennek emberrel való kibé-
kitése ; Isten, ki nem ember is, s nem kisértetett meg 
mindenben a bűnön kivül, agy, hogy szánakodjék 
erőtlenségünkön,3) elnyomná fölségével lelkünket; 
ember ki nem Isten is, nem ürlvözithet ; Isten ki nem 
ember is, érettünk, s helyettünk a bűn halál adóját 
nem róhatja le ; ember ha nem Isten egyszersmind 
nem emelhet föl minket magunk fölé; Isten, ha nem 
ember is, nem a mi testünk s vérünk, nein látjuk s bir-
juk benne vérrokonságunkat, a valóban gyengéd vi-
gaszát az emberi szivnek. Csak Istenemberben van* a 
vigasztalás, a béke s üdv biztos záloga, csak igy a mi 
megváltó Istenünk. — Véges észnek nehéz érteni, 
mint létezhetik Istenben véghetetlen igazság és jóság 
egyetemben; azé a bünt szigorral büntetni, ezé vég-
hetetlen irgalmával megkegyelmezni ; mit a magára 
hagyott ész soha sem találhatott volna föl, az isteni 
bölcseség véghezvitte, egyszülött Fiát a bűnök vált-
ságaért küldve irgalmát jelenti, s tőle egy értékű vé-
getlen érdemű elégtételt kivánva a bűnért, s azt elfo-
gadva igazságát nyilatkoztatja ki Isten, igy talál-
koztak egymással irgalom és igazság,4) midőn az első 
az utolsóval, vagyis Isten Igéje a mindenek kezdete, 
az emberi természettel, a minden teremtmény közt 
utólszor teremtettel egyesül. 

E legmélyebb isteni lebocsátkozásban egyszers-
mind kiválólag nyilvánul mindent fölülmúló szere-
tete az Istennek. A legfőbb jó fogalmához tartozik, 
hogy az magát a teremtménynyel lehetőleg megoszsza, 
e közlékeny odaadás nagyobb mérvben lehetetlen, 
mint ha a teremtett természetet ekkép egyesiti magával, 
hogy az Ige, lélek- és testből egy személy legyen. 5)Ugy, 

3) Zsid. 4, 15. 
*) Zsolt. 84, 11. 

6) Aquin. Tam. III. Qu. 1. art. 1. 
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az-az oly végtelenül szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adá.6) A mi üdvözitő Istenünk ke-
gyessége s embersége megjelent.7) — Szeretetenagy 
volt már a teremtésnél, nagyobb a kegyelem általi 
egyesülésnél, legnagyobb volt, midőn Krisztus egy 
személyiségében az emberrel s ennek következtében 
az egész emberi nemmel egyesült. Istenfia az emberek 
közé jő, első szülötté válik, hogy benne megtestesülve 
nyilatkozzék Isten minden tudományt fölülmúló sze-
retete.9) A szeretet viszont szerettetni kiván, hogyan 
tudhassa a halandó jobban, hogy Istentől szerettetik, 
mintha látására méltatja őt? ha kegyelmet találtam 
nálad, mutasd meg arczodat, mondá Mózes.9) A po-
gányképzelődés költötte bálványokban is mintegy 
megtestesülve akarta látni a tévely szeretete tárgyát ; 
Isten tudá, miszerint őt látni óhajtó vágyaktól égnek 
a halandók, magát láthatóvá teendő oly módot vá-
lasztott, a mi a földiek előtt nagy, az égiek előtt ne 
legkisebb legyen, Isten emberekhez emberben jött, 
hogy mivel az érzékiek terhe alatt roskadozó sziv a 
tiszta szellemi lényt nem tudá szeretni, ő testet öltve 
magára benne a testi emberek is annyi szeretetindo-
kot találhassanak, a hány lépést tett érettük a meg-
testesült Ige. 

Az ember érzéki lény is, neki a belső szellemi 
világ eszméit is ily alakban kell előterjesztenünk, 
hogy öntudatába vegye, s világosan ismerje, mint 
igazságot elfogadja ; a megtestesülésben Isten önma-
gát érezhetőkép jelenté ki, mint ember szólt az em-
berekhez, mint ember működött köztük, hogy őket 
Isten országának visszanyerje. Mily utat talált az 
isteni bölcseség! mely a czél elérésére egymaga a 
természet s emberek szükségei által is meghatározott 
közoktatási s nevelési rendszernek tökéletesen meg-
felel. Mikép a zsidók féltek Isten fölségétől, kérve 
Mózest, hogy ne közvetlen, hanem közvetve általa 
szóljon hozájok, mert szemeik nem birák el a meg-
közelithetlen fényt : ugy az erkölcsileg avult ember 
romjait kijavitó Ige fölségét sem állták volna ki, ha 
közvetlen, az emberi természet fölvéte nélkül jele-
nendett meg e földön. 

A vallás czélja az erkölcsi tökélynek megfelelő 
üd ; de a szentről ugy szólani, mint az tárgyilag lé-
tezik, csak Isten tanithat meg, s ez az Isten eljött s 
kifejté saját magából, isteni lényegéból a szentet, mi-
kép az Istenben s lehetségig emberben mélyen rej-

6) Ján. 3, 16. 
Tit. 3, 4. 

8) Efez. 3, 19. 
9) Móz. II. 37, 13. 

tőzött; ő a kettőnek egyiránt fényes személynöke 
Jézus tudá azt lelkének fönségében, szivének tiszta-
ságában, s mint ő testté lőn, ugy testesité meg az 
emberek közt a szentet, az örök igazságokat eszmé-
ket s törvényeket képekben, szavakban s tettekben 
nyilvánitva azokat, fogékonyságunkhoz alkalmazva 
mutatta meg az Istenhez vezető biztos utat.10) 

Isten ismeretének szétszórt sugarai oly sokféle-
kép megtörve mutatkoznak a világtörténelemben : de 
ha a napnak elszórt világát s nem magát látom, az 
észlelt világból alkothatok magamnak ugyan fogal-
mat a napról, de e képzelet nem maga a nap, hogy 
azt tárgyilag ismerjem, magának a napnak kell előt-
tem nyilatkozni, ez a várt igazság nagy napja,'1) 
testesitve megjelent, miután sok rendben és sokféle-
kép szólt hajdan Isten, legutóbb a napokban Fia által 
szólt hozzánk, ki az ő dicsőségének fényes valójának 
képmása 12). Krisztus megtestesülésében az emberi-
ség Istenneli eljegyzését ünnepli, mert általa az iste-
niek társaságába lépett, midőn az egek királya a 
föld alacsony sorsú gyermekét örök frigy által köté 
magához ; nagyszerű, mint Isten a megtestesült gon-
dolat; általa az emberi természet oly magasra emel-
kedett, mire az emberi jgondolat föl nem hatolhatott, 
oly méltóság jutott neki, mi ez első ember bün előtti 
dicsőségét is felülmúlja. Ez ébreszté föl ismét a ha-
landóban emberi méltósága öntudatát, felemelve a 
porból, melybe a gyáva képzelődés által tévesztett 
bálványok hite taszitá s belé önté azon szellemet, 
pielynek érzetében már bizalommal emeli szemét 
égre s kiálthatja: Abba! Atyánk! 13). Igen, Jézus 
az Jett a mi vagyunk mi, hogy mi azok legyünk, a 
mi ő, hozzá a testvérek első szülöttéhez hasonlók 14). 
О a fő, mi mindnyájan egy test tagjai, övéi vagyunk, 
kik fölött a főnek magas dicsősége ömlik ki, ben-
nünket isteni méltósággal áthatva ,5); ő a mi testünk 
s vérünk ; a mi természetünk s emberségünk az, mi 
benne Istenhez magasztosittatott, mit istenség sugá-
roz á t , mint ilyenek nem tartozunk már csupán 
a földhöz, mert Istenfia az emberi természetet oly 
benső egyességben vevé föl, hogy nemcsak a terem-
tés elsőszülöttében , hanem minden választottaiban 
egy ugyanazon Jézus Krisztus van, ámbár csak a 
túlvilágban telik be, hogy Isten legyen minden min-

l 0) Ágost. 1. 11. de Civ. Dei с. 2. 
") Maiak. 4, 2. 
" ) Zsid. 1, 1—3. 
I3) Rom. 8, 15. 
") Rom. 8, 29. 
15) IreD. adv. haer. V. 1. 
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deiiben, még is már most van osztliatlanul templo-
mában, mely az egyház 16). Mit a régi világ jobbjai 
kívántak, a látnokok Ígéretei jelentének, miután 
minden vallás sovárgott, embernek Istenhez, az igaz-
ság, szeretet s boldogság forrásához való fölemelését, 
megtalálta most a halandó; ki tulajdon Fiát adá 
érettünk, hogy ne ajándékozott volna ő vele nekünk 
mindeneket? 

Istenfia épen midőn az ember magát akarta iste-
niteni, s oktalan állathoz lett hasonló, lebocsátá ma-
gát az emberi nemhez, hogy magához emelje. Mi az 
ember ? ez volt az ó világ talányszerü kérdése ; az 
egyik rész istenité, a másik majd állaton alul he-
lyezé azt, a rationalismus egy kibúvó lyukra akadt, 
midó'n az embert mint csupa szellemi lényt magasz-
talva neki az úgynevezett humanismus cultusát szen-
telé, s a mostani müveit világ is nem csekély dicső-
séget helyez abba, hogy az emberiség eszméit kifejtve 
azok teljes öntudatára ébredt; mi azonban nem 
egyébb üres szóvirágnál, s a mélyebbre pillantót 
nem kábítja el, ez csak maradványa a már már 
elenyészendő', de tagadásuk daczára is az emberi lé-
lekben szendergő keresztény elveknek, különben 
föl nem fogható, mint rí ki épen ez emberséges világ 
közepett minden tudományos műveltség daczára 
magoknál e nagy eszmék hirdetőinél oly durva, ér-
zéstelen, hideg önzésü vadság, hogy látására méltán 
borzad az ember. A rationalismus emberszeretete 
a természet talaján áll, emberben csak is az embert, 
vagyis önmagát szereti, azért rajzolt fényként se 
nem világit se nem melegit, önző, változó mint min-
den világon a mi földi, azért is csúszott be az ember 
annyira magasztalt dicsőítése mellé, annak legmél-
tatlanabb megvetése ; az istenitést csakhamar álla-
tiasitás váltá föl, s most nem? . . . 

Nem is csudálható embernek a megvetése épen 
akkor, midőn az emberi méltóság és jog szavakban 
annyira fönnenhirdettetik ; csak gondoljuk meg az 
ember szelleme vakoskodó tapogatódzásait, akarata 
változékonyságait, gyengéit s féktelen szenvedélyei 
hatalmát, Istenem, mire nem képes az ember ! pillan-
tsunk a történelem évkönyveibe, az emberi tévedé-
sek fonákságok hosszú sorára : látni fogjuk, hogy az 
utóvilág által a kevesek homlokára fűzött dicsko-
szoru is közelebbről élesszemmel nézve mint hervad i 

látni fogjuk, az ember-gyülölés, megvetés kísérletei 
mint lopództak be a szeretet köntöse alatt a jobb.ak 
kebelébe is. A kinyilatkoztatás az ember lényegére 

1C) Leo M. 14. serm. de Pass. 

vonatkozó legélesebb ellentétü nézeteket is csudá-
landóan kiegyenliti, s azon pontra visz, hol a legel-
lenkezőbb irányok egyesülnek, melyek a világ-böl-
cselők minden rendszerében kiegyenlithetleneknek 
látszottak, mert ezek mind a nagyság- s gyengeség-
ben, mind az alantiság- mind az erőben csak egy 
tényezőt vettek föl, nem csuda, ha ellentmondottak. 
De a megtestesülés hite minden nyomorunkat mint 
a megromlott természet osztályrészét, minden nagy-
ságunkat mint Istennek müvét tünteti föl, hasonlót 
mutatva az Istenember személyében. Igy találja a 
bölcselet is rejtélye megfejtését a theologiában. Csu-
dálod az ember nagyságát, mi nagyobb az ember-
nél, mint azt az evangeliom előállítja, minő s milyen-
nek kell lennie Krisztus által? de ha természetének 
alacsony voltát tekintjük, ki ecseteli a bűnös ember 
nyomorát élethivebben az evangeliomnál ? I7) Igen, 
e tan sokkal fölsőbbnek mutatja az ember méltósá-
gát, mint a kevélység szellemének csak eszébe is 
juthatott volna: de más tekintetben mélyebben is 
megaláz, mintsem a gyenge ész kigondolhatta volna 
a nélkül, hogy magunkat elvetnők. Istennek ember-
réléte által a múlékony idő gyermeke a bün rabja 
Istenhez fölemelkedve isteni jegyet hordoz homlo-
kán, szemünk isteni élet által van áthatva, az ideig-
lenes örökké valóval egyesült. Ime mi most az em-
ber ? minő rendeltetése van az emberi életnek, meny-
nyire megtelt most az előbb vágyaktól kinzott üres 
emberi sziv! Kicsiny vagyok s még is nagy, ala-
csony, s magas, halandó s halhatatlan, földi és égi, 
Krisztussal lehet örökségem, Isten fia lehetek l8.) 

r 

Es e Krisztus által nemesült emberi természet-
nek magasztosságában van ama varázserejü gyök, 
miből az összes polgárisodás az ő nagyszerű javaival : 
a műveltséggel, humanismus-, és igaz szabadsággal 
fakadt. Isten ember lett és testvérünk, ez a nagy 
gondolat, melyen a keresztény világ magasztos épü-
lete nyugszik, igy most már a legmagasabb sem 
elérhetlen magas, a legalacsonyabb sem megvetendő 
alacsony, mert mi testvérek vagyunk Krisztusban 
s vele ; a teremtő teremtményében, Isten emberben 
van, ugy hogy a teremtmény megtiszteltetése ne 
látszassék a teremtő lealacsonyitásának. Csak ne 
lenne oly értéktelen az ember maga magának, ki oly 
becses volt Istennek! Előbb csak képe és hasonla-
tossága által akart látszatni az emberben, de ez a 
képet eltorzítván most a véghetetlen jóságú Isten 

17) Pascal Pensées 1 P. art. II. 
1S) Greg. naz. or. X. p. 175. 
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eszközlé, hogy a ki előbb képe volt, az ember, most 
sajátja legyen. 

Oh Isten tudományának mély gazdagsága! bo-
csánat az emberi gyarlóság e törekvéseért, minél 
inkább erőlködtem az örök Ige istenségét fölfogni: 
annál messzebb távozott tőlem a megismerés, s át-
láttam, miszerént az oly mérvben hagy el engem, a 
mennyiben azt felfogni hittem. A mit felfogni véltem, 
sem birtam leirni, s a mit irtam is, távol van 
attól, mit elmémben hordoztam, ennek csak gyenge 
árnyalatát adtam, mondá a megtestesült Ige is-
tenségének rendithetlen védője szent Athanáz. Mi 
is éreztük, hogy titkos szentélyben jártunk, s imád-
tuk az Istent, mert nagy ő, felülhaladja tudomá-
nyunkat l9). Bit a. 

Biró László szatmári püspök beszéde 
(a főrendiház dee. 5-i ülésében.) 

Nagyméltóságú elnök ! Mélt. főrendek ! 
Valahányszor e magas házban vallásra vonatkozó tör-

vénynek hozásáról van szó, mindanynyiszor azon titkos óhaj-
tás ébred kebelemben, vajha a polgári törvényhozás a vallás-
sal soha se foglalkoznék ! nem csak azért, mivel a vallás nem 
lehet a polgári törvényhozásnak tárgya, hanem azért is, mi-
vel valahányszor a polgári törvényhozásnál a vallás ügye 
szőnyegre hozatik, mindig annak mngasztosságából valami 
levonatik, s a közélet polgári üzelmeinek sorába lesülyesztetik. 

A vallás, mgos főrendek, a lelkismeret ügye, — az Is-
ten és ember közti viszony, melyhez a polgári törvényhozás 
nem férhet, s ha.hozzá nyul s maga saját szempontjából hoz 
irányában törvényeket, azok vagy végre nem hajthatók, 
vagy végsöségekre s képtelenségre vezetnek. 

A polgári törvénynek egyik fökelléke, hogy végrehajt-
ható legyen, és pedig ha szükség kivánja, kényszer alkalma-
zásával is végrehajtható legyen. Hogy ezen kellék a vallásra 
vonatkozó polgári törvényeknél fel nem található, kiki át-
látja ; szolgáljon például az előttünk fekvő trvj. melynek 12. 
szakasza megszabja a szülőknek, melyik vallásban neveljék 
gyermekeiket, ha itt a törv. kényszerítő ereje alkalmaztatik, 
képtelenségre vezet; hasonló példát nyújt a vegyes házassá-
gok birósága iránt legközelebbről megszavazott törvény, 
melyben ugyanazon egy megoszthatlan tárgyra nézve — 
értem a házasfelek egymás iránti viszonyát, — két egymás-
tól független, coordinált, ellenkező elvekből kiinduló biróság 
állíttatik fel, ha e törvény szerént ideiglenes elválásról volna 
szó, s az egyik biró azt megítélné, a másik pedig saját néze-
tei szerént s amint a tényálladékot felfogta, az elválást meg-
tagadná : szabad legyen kérdenem, melyik Ítélethez tartsák 
magukat a felek? az egyik szerént elválhatnak, a másik 
szerént együtt kell lakniok, — íme a képtelenség, melybe a 
polgári törvényhozás a valláshoz tartozó ügybe avatkozva, 
önkénytelenül esett. Miből világos, hogy a polgári hatalom, 
midőn a vallásra vonatkozó tárgyakra nézve törvényeket hoz, 
nem saját terén mozog. 

19) Job. 36, 26. 

Nem akarom azonban tagadni, mélt. főrendek, hogy 
vannak a vallásnak külviszonyai és külső tárgyai, melyekre 
kiterjed a polgári törvényhozás is, de még az ilyen tárgyak-
nál is, ha a polgári törvényhozás körén tul csak egy lépést 
teszen, végsőségekbe esik. Példát látok én erre a jelen tvja-
vaslat most felolvasott 22. szakaszában, melyben a temetők 
felekezeti jellege eltöröltetik s azok közöseknek mondat-
nak ki. Szabad legyen kérdenem, ha e törvény értelmében egy 
népes protestáns községben lakó katholikus család tagjai a 
protestáns felekezeti temetőben kívánnának temetkezni s a 
sirhoz egy nagy fakeresztet állítani, — végrehajtható volna-e 
végsőgségek nélkül e törvény, s a kormány megtagadhatná-e 
a törvény végrehajtását ? Vagy fordítsuk mes; a példát. Van 
egy katholikus népes helységben néhány becsületes protes-
táns család, s ez a katholikus temetőben sor szerént óhajtana 
temetkezni s a sirt egy nagyszerű komor, sötét fejfával meg-
jelöltetni, végrehajtható volna-e ezen törvény anélkül, hogy 
a végrehajtó hatalom végsőségekbe ne essék? 

íme tehát, mgos főrendek, a polgári törvényhozás még 
akkor is szélsőségekbe esik midőn a vallás külső tárgyai iránt 
hoz törvényt ! 

Jól tudom ugyan mlgos főrendek, hogy vannak helyek, 
hol a törvényjavaslati szakaszban megemlített gyakorlat 
tényleg fenáll, de azt is tudom, hogy az nem kényszerítő tör-
vény, hanem szabad beleegyezés utján jött létre; nekem je-
lenleg csak a törvény ellen van kifogásom, mert nem látom 
be, miért kellene ezen törvény által a nép vallásos alsó réte-
geinél ellenszegülésekre, keserű kifakadásokra s botrányos 
jelenetekre okot adni ? miért kellene a törvény rendelése 
által a felekezetek vallási érzelmeit és felekezeti jogait sér-
teni ? mikor arra nincs szükség, mikor azt a közjó s az állam 
czélja nem kívánják, mikor azt a haza jelen körülményei 
egyáltalában nem javasolják ? 

A felekezetek, mlgos főrendek, vallási kegyelettel ra-
gaszkodnak temetőikhez, mint jövendő nyugvó-helyeikhez, 
ragaszkodnak például a katholikusok azért, mert a temetők 
a templomoknak kiegészitő részei, járulékai és régenten a 
templomokkal össze voltak kapcsolva, és össze vannak most 
is sokhelyütt ; minélfogva valamint a templom, ugy a temető 
is szent előttük; ragaszkodnak azért is, mivel a temetők 
épen ugy mint a templomok különös vallási ^szertartásaikkal 
a közönséges — profán — használatból kivétetnek, azaz 
megszenteltetnek, megáldatnak, s azért az egy felekezetbeli 
hivők valamint életükben egy templomba jártak, ugy el-
hunytok után is együtt óhajtanak nyugodni, s erre épen ugy 
joguk van, mint az egyes családok feljogositvák maguknak 
mások kizárásával különös sírboltokat állítani. 

A felekezeteknek ezen jogát sérti a jelen törvény. Ezen-
kívül a temetők csaknem mindenütt a felekezeteknek telek-
könyvileg elismert tulajdonuk, mely részént adományozásból, 
részént alapítványokból vagy közhozzájárulásból eredett, 
mire nézve én nem látom azt indokolva, hogy az állam vagy 
törvényhozás ezen felekezeti tulajdon használata felett ily 
mérvben rendelkezzék, milyent a kérdés alatti törvénysza-
kasz tartalmaz, tulajdonában mindenki, az egyes személy 
ugy, mint a jogi, fel van jogosítva maga mások kizárásával 
rendelkezni. A törvényjavaslati szakasz, melyről szó van, 
sérti a tulajdonos felekezetnek ezen rendelkezési jogát. 
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Ha ezekhez még meggondoljuk azon makacs ellensze-
güléseket — súrlódásokat és keseritéseket, melyeket ezen 
törvény végrehajtása szülend, főleg a felekezetek vallásos alsó 
rétegeinél, és milyeneket láttunk egypár évvel ezelőtt a Bán-
ságban , midőn egy görög-katholikus elhunytnak hulláját 
csendőrök és katonaság közbejöttével sem lehetett a görög-

I keletiek temetőjében eltemetni a nép makacs ellenállása miatt, 
— ha megdondoljuk azon botrányos jeleneteket, melyek elő 
fogják adni magukat, midőn a másfelekezetüek a keresztény-
ség jelvényét, a keresztet a temetőből kidobják vagy kivágják, 

I mire példákkal szolgálhatnék saját megyémből is, ha mondom 
• ezeket átgondoljuk : nem látom át, miért kiván a törvényhozás 
I okot adni arra, hogy a felekezetek alsó rétegei feljajduljanak 
' és mondják ; „ime a törvényhozás már megfosztott minket 

saját felekezeti iskolánktól, mert felekezeti tanodánkat, — 
midőn mi képesek nem valánk azt szegénységünk miatt 
kellőleg felszerelni, bezáratta s minket a közös iskolába 
kényszeritett ; most közössé teszi temetőinket — nincs egyéb 
hátra, mint hogy templomainkat is közösekké nyilvánítsa" 
— csak izgató kell, mgos főrendek, s kész ezen kifakadásokra 
a nép felzendülése — izgatók pedig hiányzani nem szoktak. 

Ezeknél fogva óhajtanám, hogy ezen szakasznak ere-
deti szerkezete oly módositással állittatnék vissza, miszerént 
kimondatnék, hogy oly községekben, hol csak egy felekezeti 
temető van, más felekezetek részére ugyanazon temetőben 
külön alkalmas és tisztességes hely jelöltessék ki. 

Ez által a törvényhozás czéljának, — mely nem lehet 
a felekezeti intézmények közösitése, — elég volna téve, meg 
lennének kimélvc a felekezetek jogai és vallásos érzelmei, ki 
lenne kerülve az ellenszegülések, botrányos jelenetek — súr-
lódások és elkeseritések lehetősége ; mikhez képest a módo-
sított eredeti szerkezet következő volna: 

„Különféle vallásfelelcezetüek által lakott községekben, 
hol csak egy felekezetnek van külön temetője, a létező teme-
tőben más felekezetbeliek számára külön alkalmas hely jelöl-
tessék ki." 

Ajánlom e módositványt a mlgos főrendek szives fi-
gyelmébe. . . . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
PARIS (Vége.) VI. A zsinatra vonatkozó alaptalan 

elfogultságot és félelmet illetőleg a következőket mondja : 
„Mit féltek félénk katholikusok vagy titkolódzó politikusok ? 
Örüljön inkább az emberiség IX. Pius nagylelkű elhatározá-
sán ; mert reménysugár ez mind a hivökre nézve mind azokra, 
kik a hit boldogságát elvesztették. Ha hisztek : jól tudjátok 
hogy az Isten szent Lelke , van e gyülekezetekkel. Kétségkí-
vül itt is emberek lesznek s igy lehetőleg gyengeségek is ; de 
lesz szent áldozatkészség is, nagy erények, magasztos felvi-
lágosultság, tiszta buzgalom és bátorság Isten dicsőségéért, 
a lelkek javáért, — és a szeretet szelleme ; mindenek felett 
pedig fensőbb, isteni erő — s Isten itt is mint mindenha 
működni fog. 

Isten őrködik, ugy mond Fénélon, hogy az egybegyűlő 
püspökök, a szükséghez képest, mindig elégséges számban 
találkozzanak, hogy elég ismerettel bírjanak, elég vigyázók 

legyenek, s hogy soha semmiféle indokokból eine árulják az 
igazságot, melynek letéteményesei. A vitatkozások meneté-
ben ugyan nyilvánulhatnak gyarlóságok ; de Isten ezeket is 
jóra tudja forditani s a végkimenet mindég az leend a melyet 
ő kitűzött. 

Még ha valaki nemis keresztény s nem hiszi, hogy Is-
ten szól az egyházban, pusztán emberi szempontból is : le-
het-e valami tiszteletre s rokonszenvre méltóbb a kath. egy-
ház azon magasztos kísérleténél, melylyel azon munkálódik, 
hogy világosságot hintsen, hogy békét eszközöljön ? 

És mi fenségesebb s tisztelet gerjesztőbb, mint egy 
Europa-, Azsia-, Afrika, Amerika s a távol Óceániából egybe-
sereglő mintegy 7 — 8 száz püspökök gyülekezete? kik kor, 
tudomány, erény tekintetében a földgömb minden vidékei és 
népei közöl jöve a legilletékesebb képviselői, — valóságos 
senatusa az emberiségnek ! Ilyesmit sehol sem látunk ; csak 
Rómában fogjuk látni.Ha csak a legigazságtalanabb elfogultság 
nem zavarja meg józan érzelmünket, valljuk meg: mi fon-
dorkodás, tulliajtás, mi pártosságtól tarthatunk az aggastyá-
nok ily gyűlésénél, kik a föld minden részeiről egybeseregle-
nek s egymást nagyrészt nemis ismervén nincsenek egymás-
hoz fűzve egyéb kötelék által mint, melyet a hit és erény 
közösségében birnak. Hol találjuk az egész földkerekségen 
méltóbb kifejezését, nagyobb kezességet a bölcseségnek, még 
azon bölcsességnek is a milyet közönségesen érteni szoktunk ? 

Hallottam mondani, hogy az emberek sok tapasztalás 
után nem tudván továbbra megnyugodni egyes ember böl-
cseségében : a közös gyülekezetekbe, társulatokba vetik bizal-
makat. Mily gyülekezet az, melyben annyi észvilágot, füg-
getlenséget , az egységben oly különféleséget láthatnánk 
képviselve ! 

Kik a püspökök ? Olvassátok jelszavaikat: Az Ur ne-
vében ! — Békesség veletek ! — Felvilágosítani, a szeretetet 
gyarapítani akarom ! — Nem restellem a munkát ! —• Istent 
szolgálom ! — Nem tudok egyebet mint Krisztus Jézust ! — 
Mindent mindenkinek ! — Győzni jóval a rosszat ! stb. 

Egykori neveiket elvesztették, s csak valamely szent-
nek és városnak nevén neveztetnek. Tulajdon neveik el van-
nak temetve mint az épitészé a templom legalsó kövén. íme 
ez babyloni amaz jeruzsálemi; ez newyorki, amaz westmin-
steri, ez párizsi a pekingi, ez bécsi amaz chinai. Ezt Péter-
nek, amazt Pálnak, Jánosnak, Ferencznek, Ágostonnak, 
Domonkosnak hijják. Nagy emberek nevei, kik hirdetve az 
evangeliomot nemzeteket alapítottak vagy müveitek. — So-
kan nemis a jelen vagy mult, hanem csak a jövőtől kölcsön-
zik neveiket : ez a veres folyamtól való, amaz dahomeyi, egy 
másik natal-i, saigoni stb. Mi, kiket a mult embereinek ne-
veznek, a jövőn dolgozunk. Mi oly vidékekért munkálko-
dunk, melyeknek városaik — oly népekért, melyeknek még 
neveik nincsenek. Tovább hatolunk mint a tudomány és 
kereskedés. A hol az utazókat meg nem előzzük : nyomban 
követjük őket; és mi végre? Hogy, kiket felkeresünk : ke-
resztényekké, azaz emberekké nemzetekké, tegyünk. — Mit 
féltek tehát ? Miben árthat nektek egy zsinat ? Ti nektek, 
kik magatokat oly büszkén a haladás embereinek, a jövő 
hírnökeinek nevezitek ? 

Talán a nemzetiségek- [vagy országoknak van okuk 
félniök a zsinattól ? Mitől tarthatnának a nemzetiségek, mi-
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kép lehetnének általa fenyegetve : hisz minden nemzetiségű 
püspökök leendnek ott. Talán a lengyel püspökök fognak 
szövetkezni az irlandiakkal, hogy a nemzetiséget és hazát 
elnyomják? Van-e franczia, angol, vagy bármely máshoni 
püspök, ki hazafiságban bárki mögött elmaradna, s ne tar-
taná dicsőségének, hogy szintoly jó franczia, angol s oly jó 
polgár mint bárki más? 

Vagy talán a azabadságért van okunk nyugtalan-
kodni? Ugyan mit félhetünk oly emberektől, kik a katakom-
báktól fogva egész a legújabb mészárlásokig egyedül saját 
vérük áldozatán alapitották a kereszténységet ? Valljon Ame-
rikapüspökei fognak-e cselszövőleg egyesülni a belgákkal vagy 
a hollandiak a schweitziakkal, hogy a szabadságot megbuk-
tassák ? Avvagy Kelet püspökei a francziákkal és sok más 
európai állam püspökeivel ; hogy a despotismus dicsőségét 
harsogtassák ? 

Nem, nem ; mindez hihetlen dolog; melyet hiu képzel-
géskint vethetnénk meg, ha ezen aggodalmak kifejezésében 
a gyűlölet mesterséges müvét nem látnók, mely előro látva a 
jót, melyet a zsinat eszközölni fog, iparkodik azt meghiusitani. 
Mit eszközlend a zsinat? Nem mondhatom; azt ez órá-
ban csak az Isten maga tudja. De azt bátran kimondhatom, 
hogy mi a zsinat ; mert ezt a keresztényelem s polgárosodás 
18 százada beszéli, bizonyítja. A zsinat „per excellentiam" 
erkölcsi erő, a tekintély és szabadság legnemesebb frigyesü-
lése, milyet az ész csak gondolni képes ; sőt. kimondhatom, a 
milyet az ész önmaga kigondolni som lett volna soha képes. 

Nem szükség e helyütt, hogy kijelöljem a szabadság 
vagy a hatalom határait; sem az nem feladatom, hogy leír-
jam a haeresis és schisma jellegét, — az angol vagy német 
protestantismusát vagy az orosz hamisan ugy nevezett ortho-
doxiáját ; csak egyet mondok, mit bővebben ki fogok fejteni, 
— s ez az, hogy, ha az egyházak ismét nővérekké, az embe-
rok testvérekké egyesülhetnek, ez soha biztosabban, nagy-
szerűbben, gyöngédebben nem történhetik, mint zsinaton. 

Avagy talán az egyházban létező véleménykülönbségek 
aggasztanak? E tekintetben méltán csodálkozásomat fejez-
hetném ki ; de beérem vele felkiáltani, hogy mily igen kévéssé 
ismerik az egyházat ! Ellenei folyvást mint olyant kürtölik ki, 
melynek igája elviselhetlen, mely merevségre kárhoztat s még 
a gondolkodást is eltiltja. S midőn látják, hogy szabadon 
gondolkodunk, megütköznek rajta. De hiszen ez benn van az 
egyház életfeltételeiben, melyben mindig a legélénkebb esz-
memozgalom mutatkozott. Igaz, nekünk változhatlan Sym-
bolumunk van s mi nem vagyunk olyanok mint azon bölcsé-
szek, kik nem tesznek [egyebet, mint keresnek s újra s vég-
nélkül keresnek; kik mindent kérdésbehelyeznek, — mindig 
haladnak és soha czélhoz nem jutnak. Nekünk megállapított, 
meghatározott pontjaink vannak, melyek felett többé nem 
vitatkozunk. . . . S miudamellet a kath. egyházban a szabad-
ságnak is van helye; mert a meghatározott pontokon kivül a 
tér még roppant nagy ; — s a mi hitelveink oly mélységüek, 
mint maga az Isten, s a keresztény elme merithet onnan foly-
tonfolyvást anélkül, hogy azt valaha kimerítené. 

Azt mondják önöknek, hogy a pápa szakítani akar a 
modern társadalommal, kárhoztatni, száműzni akarja azt s 
mély zavart vetni közéje. . . Pedig az egyház fejét ép e za-
varok elhárítása foglnlkodtatja, melyekben sinlődnek a keresz-

tény népek. Ezt az egész világ észrevehette ; mert megfosztva 
bár államától, Roma környékére szorítva, folytonos veszélyek 
közepette, nem ezen önveszélyeire gondol, nem fenyegetett 
trónját akarja védelmezni. Egy szó sem fordul elő meghívó-
jában, mely ezekre vonatkoznék. Nem, az egybehívó bullában 
a világi fejedelem önmagáról megfeledkezik s egyedül a pápa, 
szól a világhoz. 

A VII. fejezet a zsinatnak az elszakadt egyházak irá-
nyábani jelentőségét és feladatát beszéli meg. 

S az egész röpirat végül a katholikus egyház miiété-
nek fejtegetésével s egy imaszerű apostrophével végződik. 

IRODALOM. 
„De operibus supererogatoriis et consiliis evangelicis in gé-
néré sci'ipsit Josephus S c h w a n e , Ss. Theologiae Doctor et 
Prof. in Acad. Regal. Monasteriensi. — Monasterii, Typis 

Theissing, 1868." 

(Vége.) 

„Alter eorum, s. Hieronymus, praestantiam vitae ex con-
siliis evangelicis institutae prae virtute in praeceptis obse-
quendis acquisita defendere debebat, quum Jovianus etHelvi-
dius bonitatem et praecellentem dignitatem coelibatus negare 
atque Vigilantius praeterea paupertatem evangelicam in mo-
nachis vituperare ausus esset. Neminem haud scio an lateat, 
quomodo querelas Joviniani et Helvidii, quod laudes virgi-
nitatis sanctitati matrimonii detrimento sint, refellerit (Adv. 
Jov. I, 1. cf. adv. Helv. c.10. Apol. ad Pamm. c. 3. 4.), aut 
timorés, ne propagatio generis humani inhibeatur, propulsarit 
(adv. Jov. I, 21. „Noli metuere, ne omnes virgines fiant ; dif-
ficilis res est virginitas, et ideo rara, quia difficilis") Eodem 
modo est laudator vitae monasticae consuetudinis, omnia ab-
dicandi, ut Christum lucreris, eique te totum offerre, inde-
fessiusque servire possis . . . (ep. ad Jul. 34, 2.). . . . 

Sz. Ágostonra tiszteletteljesen imezekben hivatkozik : 
„In numero Patrum facile princeps s. Augustinus etiam 

in hac arena celeberrimus exstitit athleta, acutissimus ac per-
spicacissimus doctor. Si omnia in medium proferre vellemus, 
quae ad stabiliendam doctrinam undique congessit, et concinne 
construxit multa repetenda essent, quae supra de doctrina 
s. scripturae iam disputata sunt. Primum sententiae evangelii 
defendendae erant ab inpugnationibus Pelagianorum quorun-
dam". . . . (23. 1.) 

Föltünteti szerző, hogy az egyház, a sz. atyák a töké-
letes engedelmességet is ugy adják elő, mint a keresztény 
erényesség fensőbb fokozatát, bonum melius-t. Hol Bonaven-
turát (Breviloqui. J. v. c. 9.) Quoniam antem iustitia ad per-
fectionem pervenit, dum perfecte se elongat a malo et quan-
tum ad culpam et quantum ad causam, et omne malum ori-
tur ex triplici radice seil, concupiscentiao carnis, et concupis-
centiae oculorum et superbiae vitae : hinc est, quod tria 
sunt consilia evangelica perfecte nos elongantia a tri-
plici radice praedicta," és sz. Tamást (S. Th. 1. 2. qu. 
108. ant. 4.) . . . (26. 1.) 

Hogy tanácsok valóban vannak, tanúsítja az egyháznak 
a szerzetesélet körüli eljárása. 

„Ecclesia ipsa hanc doctrinam cum approbatione regu-
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larum ordinum tara vita monastica opibus viribus promovenda 
suara esse satis dilucide declaravit iure rata, in vita monastica 
vitám Christi quodammodo imitando continuari, vigere,et scho-
lam institutam esse, in qua Charitas Dei foveretur, animus ad 
opera heroiea subeunda corroboraretur, renovatio continua 
morum praepararetur, et variis necessitatibus liominum . . . . 
ex omnibus viribus subveniretur" . . .(id. 1.) 

A 4-dik §-ban (28—40 lapig) azon viszonyról, mely a 
kötelesség és tanácsolt jó között létezik, értekezve, ezt is 
mondja „hogy a tanácsolt (jó) dolog alatt azon jó cselekede-
tet értjük, melyet Isten nem parancsol, hanem csak ajánl ; 
nem hagy meg, hanem csak javall, tanácsol. — A tanács és 
parancs tehát különböznek. A parancs kötelez és a cselek-
mény erkölcsi szükségességével (de nem szükségképiségével ; 
mindkettő szabad akaratunkra hagyatván, s mindkettőhez 
isteni malaszt levén szükséges) terhel, mig a tanács szabad 
választást hagy mindenkinek : a parancs az üdvösség elnye-
résének szükséges föltéteit mondja ki. 

Majd áttér szerző annak kimutatására, miként oly cse-
lekedetek, melyek a szigorú kötelezettség rétegén fölülemel-
kednek, már a szeretetről szóló parancsban (v. ö. Mát. 22, 
37; Márt. 9. 29; Muc. 10, 27) sarkaiknak. 

„In libris s. scripturae praeceptum charitatis orga Deum 
tam distincte utpote primum omnium, et finis, summaque le-
gum (Rom. 13, 10. Gal. 5. 14. Col. 3, 14. I. Joan 4, 16.) 
proponitur, ut vix intelligi possit, cur multi iique, qui s. 
scripturam unicum fontem veritatis divinae esse volunt, ni-
hilominus hanc regulám ethicam supremam reiiciant atque 
labefaotent, atque fiduciam quandam vanam, qua peecata ni-
hil operantibus nobis per mérita Christi quasi velentur et con-
donentur, ad vitám aeternam sufficere praetendant" 
(28.1.) 

Alább átmegy a helytelen felfogás megdöntésére : 
„Multi sunt adhuc, qui dicant, longe alio sensu chari-

tatem summám a Domino ipso omnibus praecipi dicente 
(Matth. 22, 37.) : „Diliges Dominum tuum ex toto corde tuo".. • 
etc. Attain en quaeritur, quo sensu, quo gradu Charitas, ut 
officium (primum mandatum) ab omnibns postuletur. — Pa-
tres verba Domini ita acceperunt, ut iisdem summa Charitas 
non ut praeceptum, sed ut finis praecepti omnibus propona-
tur. . . . Praecepto igitur iam satisfit, si omnia, quae huic fini 
charitatis directe opposita sunt, ut peccata mortalia, evitantur, 
et augmento charitatis, quantum legibus postulatur, incumbi -
tur. . . (31, 1.) 

A legvilágosabban szembeötlik az evangeliomi három 
tanács és hitünk alapágazatai közötti összefüggés, mondhatni 
szükséges viszony. Mire nézve mondatik : 

„Alterum, quod nobis proposuimus, est explicare ratio-
nes, quasnam doctrina de consiliis in ethica statuendis etiam 
cum multis dogmatibus fidei habeat, quoniam ex his luculen-
tissimum fiet, ex quibus causis multi a consiliis adoptandis 
tam vehementer abhorreant." . . . Dogmata, quae hucusque 
memoravimus (sc. dogma de redemtione generis humani per 
J. Chr., dogmata de iustitia hominis eique per gratiam san-
ctificantem infusa et inhaerenti, de merito et cooperatione 
liberi arbitrii ad omne opus bonum perficiendium) sunt funda-
menta, in quibus doctrina de operibus supererogatoriis quasi 
una ex columnis veritatis superstructa est ; alia sunt, quae 

inde sequuntur, ut veneratio sanctorum, quibus nulla debere-
tur, utsi singularem sanctitatem ultra limites officii assecuti 
essent, doctrina de thesauro meritorum , unde indulgentiae ad 
condonandas poenas quae post peccatornm remissionem super-
sunt, temporales et vindicativae ab ecclesia hauriuntur, atque 
doctrina de praestantia status et votorum religiosorum" . . . . 
(38, 39 11.) 

Következésképen a katholikus egyház a tanácsok igazi 
létét tényleg bizonyítja hitének alaptanai által is. 

Az 5 ik § ban napfényre hozza a tudós szerző, hogy a 
tanácsok való léte ellen felhozott kifogások, ellenvetések hi-
bás felfogás- és balmagyarázatokból származnak s könnyű 
szerrel megczáfolhatók. — Az egyik ellenvetést, ugy mond, 
Urunk Jézus Krisztusnak e félreértett szavaiból akarják kio-
koskodni : „Perfecti estote, sicut Pater vester in coelis perfe-
ctus est." (Matth. 5, 48.) . . . ,Tanta igitur (dicunt nonnulli) 
ac tam alta cuique imperari, quanta nemo unquam attingere 
possit.' . . . 

Mely ellenvetésre sz. a többi között válaszolja : 
„Accusatio iure retorquenda est in adversarios, quum ut 

repetám, quae iam dicta sunt, vis officiorum omnino evanesce-
ret, si fines eorum in altissimis regionibus essent signati, ut 
nemo mortalium ne a longinquo quidem advolare posset. Verba 
Domini, quae testiraonio advocantur, eo clarius quam manda-
tum charitatis perfectae demonstrant, fine m bonorum forma 
legis nobis proponi, quia nonnisi tendere ad perfectionem Dei, 
minime vero assequi, debitum esse potest." . . . (40, 41 11-) 

Más szóval : 
Ha felvennők, hogy e mondatban : „perfecti estote, sicut 

Pater vester (coelestis) in coelis perfectus est" — alakilag 
meghagyatik, miszerént Isten tökélyét el kell érnünk, a taná-
csoknak természetesen semmi helyök sincs. Akkor azonban 
azt is kellene hinnünk, hogy Isten lehetetlent parancsolt, a 
mit pedig gondolnunk sem szabad. . . . Sőt inkább a tökély 
négy neme különböztethető meg. A tökély első neme csak 
Isten sajátja, mert tökéletesen, a szó legszorosabb értelmében, 
csak Isten szeretheti önmagát. A másik nem a mennyei szen-
tek sajátja, kik Istent szemlélik és szakadatlan érzelemmel 
szeretik. A tökély harmadik neme a földi igazak tulajdona, 
kik az üdvösségre nélkülözhetetlen szeretettel birnak ; mert 
az ember tökéletessége a lelki életnek birtokában áll; a lelki 
életet pedig a szeretet birtoka képezi, azon szeretetnek, mely 
az üdvösségre szükséges. A negyedik neme a tökélynek ama 
földi igazak tulajdona, kik a tanácsolt szeretetet követik ; e 
tanácsolt szeretet pedig abban áll, hogy az ember szive a 
földi dolgok kívánságától ment és szabad, miszerént annál 
akadálytalanabbul haladhasson az Isten felé. . . . 

Azon hiszeniben vagyunk,eleget hoztunk föl arra nézve, 
hogy az illetők figyelmét e derék munkálatnak irányában 
fölébresszük, a fölébresztettet pedig ápoljuk. — Nem tagad-
juk ugyan, mert nem is (hisz a t. sz. maga kimondja elősza-
vában) tagadhatjuk, mikép a t. szerző számos és jeles, vala-
mint régiebb ugy ujabbkori müvek alapján és használata 
mellett dolgozott; mindamellett kitűnőnek mondandó mun-
kálata nem csak magában véve, nem csak tárgyára, szelle-
mére nézve, hanem azért is, mivel a kellő alapossággal nem 
kevesebb világosságot, mely oly jól esik az olvasónak, kap-
csol össze. — Főércleme kétségen kivül az, hogy az egész 
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rendelkezésre álló anyagot tiszta biztos felfogás hatja át, mely 
még ott sem hiányzik, hol az ellenvetéseket bonczolgatván, 

.kímélettel ugyan, de mindig az igazságot és üdvöt tartva szeme 
előtt, — igyekszik a balfelfogásokat és az erkölcsi életnek 
onnét eredt ferde kinövéseit lenyesni épen ugy, mint az ügyes 
orvos, ki a keserű gyógyszert édes lepelbe adja be a szenve-
dőnek. — Ha az eddig mondottakhoz még hozzá csatoljuk a 
tudós szerzőnek a dolgozatban egyáltalán sikerült nyelvhasz-
nálatát, a tudományos tartalommal társult müalak kedvessé-
gét, — az egész előadásán azon egyszerűen szép csint és si-
maságot, mely, nem kételkedünk, minden figyelmes olvasónak 
igazi öröm-élvezetet nyújt ; ugy véljük, elég indokot emiitet-
tünk föl arra, hogy a t. szerzőben a hittudomány avatottját 
kellőleg ismerni és becsülni tanuljuk. 

Csősz Imre. 

VEGYESEK. 
— A fm. herczeg-primás a nemes oroszi reform, egy-

háznak 6000 darab téglát kegyeskedett ajándékozni. 

— Haynald Lajos érsek ő nmlga a bácsi templomot 
orgonával diszitteti föl. 

— Ránolder János püspök ő exclja a kis-lődi tüzkáro-
sultaknak 50 frtot küldött. 

— A szombathelyi ft. káptalan a martyánczi kath. köz-
ségnek iskolaház szerzésére 200 frtot kegyeskedett adomá-
mozni, mely kegyes adományért az illető község forró hálá-
ját nyilvánítja. 

— A Szent-István-Társulat folyó hó 17-én tartott vá-
lasztmányi ülésében elrendeltetett, hogy Cantu történelmi 
müvének elfogyott 17-ik könyve 200 példányban újra nyo-
massék. Nt. Romeiser ur abbeli folyamodványa nyomán, hogy 
a „Kath. Christ" megszüntettetvén az általa szerkesztett 
„Fortschritt' fogadtatnék el társulati közlönyül : határozta-
tott, hogy a K. Cht. továbbra is föntartatván végleges sorsa 
a nagygyűlés Ítéletétől tétessék függővé. A társulati tisztvi-
selők : igazgató, titkár,ügynök és ellenőr drágasági pótlékot 
kérelmezvén a tisztviselők 20% segélydijban részesittettek, 
a 4 szolgának pedig egyenként 25 frt utalványoztatott. Ezen 
kivül az alelnökből, m. Huszár, nmgs Vitái és a pénztárnok 
urakból álló bizottmány neveztetett ki, mely a tisztv. fizetésére 
vonatkozó és a nagy gyűlés elébe terjesztendő javaslatot készí-
tene. Goffine átdolgozását ngs T á r k á n y i Béla kanonok 
minden dij nélkül szíveskedvén elvállalni, óhajtása folytán 
elhatároztatott, hogy az átalakított mü Egerben nyomattas-
sék 2000 páldányban. — Kéziratok mutattattak be Zádorytól, 
Répássy-, Mayer- és Egri Lajostól : kiadattak bírálatra ; végre 
jelentetett, hogy az Encyclopaediának 6-ik kötete e napok-
ban elhagyja a sajtót. 

— A fm. herczeg-primás utóbbi körlevelében a megin-
dulandó lapok közt a „Magyar Államot," a „Pest-Ofner-
Blätter" és a „Cyrill s Method" czimüt kegyeskedik a pap-
ságnak és hívőknek ajánlani. Különösen megragadák figyel-
münket a körlevél következő szavai : „dictas pagellas (Ma-
gyar állam") edendas esse in sequelam coaíitionis duarum 
catholico spiritu adusque etiam redactarum ephemeridum 
Hírnök et Idők Tanuja. Ambae ephemerides luculentissimis 

indiciis comprobaverunt, cum quod Ecclesiae jura propugnare 
ac vindicare norint ac velint, tum quod principia politica profi-
teantur sana, saluti regis ac prosperitati regni proficua." Be-
csesb bizonyítvány és igazolás nem igényelhető, és ha az Id. 
Tanuja még élne, örömöt és elégtételt érezhetne küzdelmei 
miatt ; valamint igazolva van a ,Roligio'-nak azon időbeli t. 
szerkesztője is, ki az ,Id. Tanuja' keletkeztekor azt ajánlani 
bátorkodott, miért oly zivatar zudittatott feje fölé ; és T—k 
J. ur melyik párton is állott akkor ? ! A Hírnökre nézve pedig 
jó, hogy meghalt, mert olvasván a főpásztori nyilatkozatot, 
egy kissé még is zavarba jöhetne az ,1. T.' ellen szüntelenül 
pengetett gyanúsításáért ; egyszersmind látható most már az 
is, hogy kik fensőbb körökben videbantur aliquid esse, és 
szintén az ,Id Tan.' ellen fontoskodtak, csak kicsinyes con-
spiratori szerepet vittek. Egyébiránt mire jelen soraink a 
sajtó alól kikerülnek, az idő hullámai mármár összecsapnak 
a jelen év fölött és eltemetik azt; temessük mi is el vele az 
ily emlékeket ajánlva másoknak is, hogy proyocatioktól tar-
tózkodjanak oly téren, melyen a múltban elég öncompromit-
tálási anyagot gyűjtöttek. 

— Az autonomia vagyis a világiak befolyása az egy-
házi ügyekbe tettleg már létezik nálunk. A „Magyar Állam" 
laicusai tudnillik ugyancsak döngetik az „Autonomia" pap-
jait az egyházi téren is. Veuillot példája, ki Marét püspökkel 
lapjában verseng, csábitó példa gyanánt hat Jánosra, hogy 
legalább Jánoska ellen engedjen magának ennyi szabadságot. 
Ugy kell Zoványinak, miért küzdött annyira az autonomia 
mellett ; pátere legem quam tulisti ! 

— A s z a l a y László egri kanonok ur az ottani szé-
kesegyházat nagyszerű csillárral gazdagította, mely az isteni 
Igének, mint a világ fényének, megtestesülése ünnepén vilá-
gította meg először az egyház bensejét. 

— Az insbrucki törvényszéki elnök a bécsi alsóházhoz 
folyamodott, hogy Greuter képviselőt Hippachban tartott be-
széde miatt fölségsértési bünvád alá helyezhesse ; az alsóház 
visszautasitotta a kérelmet. Különös ! az vádoltatik fölségsér-
tésről, ki lángszavaival ostorozza azokat, kik elveik szerént 
nem bánnák, ha egykor „Herr Franz J."-ről beszélhetnének. 

— O'Hagannak Irland helytartójává való kineveztetése 
nem valósult, Spencer lön kinevezve és igy ismét elmellőzte-
tett a kath. jelölt. 

— Manning, westminsteri érsek körlevélben fölszólítja 
hiveit, hogy adakoznának a bold. Wiseman emlékére épitendő 
székesegyházra. A telek már megvétetett 20,000 font sterl. 
Az érsek 6000 fontot irt alá, a norfolki herczeg 5 évre éven-
ként 1000, az osztrák császár és császárné 200 fontot; Ame 
rikában eddig 2400 font st. gyűjtetett. 

— Mint tudva van, Spanyolország forradalmi kormánya 
megszüntette a Vincze egyleteket és minden papyrjait el-
szedte : ezekből, mondja az egyik lap, megtanulhatná a kor-
mány, hogy az egylet évenként önkénytes adakozás utján 
685,015 frankkal segélyezte a szegényeket és hogy semmi-
féle politikát nem űzött, és igy elnyomása kétszeresen igaz-
ságtalan. 

Kegyes adakozás. 
Maissról : 
A Sz.-László-Társulatnak 
Az oltáregyletnek . 

8 forint. 
9 forint. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P0LLÁK JÁNOS. 
Nyomatott Pesten 1868. K o c s i Sándornál. Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. 
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